


ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення співбесіди з вступниками      

Відокремленого структурного підрозділу 

«Запорізький металургійний фаховий коледж 

 Запорізького національного університету»  

 

Це положення регламентує порядок проведення співбесід та 

нарахування   конкурсного балу вступникам за їх результатами при вступі до  

ВСП «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького  

національного  університету» (надалі ВСП ЗМФК ЗНУ). 

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення  про  проведення співбесіди з вступниками                

ВСП ЗМФК ЗНУ (далі – співбесіда) розроблено відповідно до Порядку 

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

затверджених наказом МОН України від 20.04.2022 року № 364 (далі – 

Порядку прийому),  Правил прийому до ВСП ЗМФК ЗНУ в 2022 році (далі – 

Правила прийому), погоджених Педагогічною радою ВСП ЗМФК ЗНУ  

(протокол №7 від 11 травня 2022 р.) та затверджених Вченою радою 

Запорізького Національного Університету (протокол №12 від 12 травня 2022). 

1.2. Це положення регламентує порядок проведення співбесіди та 

нарахування                 конкурсного балу вступникам за їх результатами. 

1.3. За результатами співбесіди для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра нараховується конкурсний бал 

особам, на яких розповсюджується це право згідно Порядку та Правил 

прийому відповідного року вступу. 

 
II. Організація та порядок проведення індивідуальної усної 

співбесіди 

 

2.1. Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного 

предмета (предметів), за  результатами якої приймається протокольне 

рішення щодо визначення конкурсного балу вступника. Співбесіда 

проводиться в усній формі у вигляді індивідуальної бесіди з кожним 

вступником, допускається використання засобів відеозв’язку для 

дистанційного опитування вступника. В разі проведення дистанційного 

опитування обов`язковою є процедура верифікації особистості вступника 

шляхом демонстрації ним відповідних документів. Вступник, якого не може 

бути верифіковано, не допускається до участі в індивідуальній усній 
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співбесіді. 

2.2. Програми співбесід складаються: 

  за програмою 5-9 класів шкільної програми із загальноосвітніх 

предметів, визначених у Правилах прийому року вступу для відповідної 

спеціальності - для вступників на основі базової середньої освіти; 

 за програмою зовнішнього незалежного оцінювання із 

загальноосвітніх предметів, визначених у Правилах прийому року вступу 

для відповідної спеціальності - для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника . 

  Програми співбесід, список питань для проведення співбесід 

розглядаються та схвалюються відповідними цикловими комісіями і 

затверджуються головою Відбіркової комісії. 

2.3. Проведення вступного випробування у формі співбесіди з кожного 

конкурсного предмета покладено на відповідну предметну екзаменаційну 

комісію по співбесіді. 

2.4. Співбесіда проводиться з кожним вступником згідно з розкладом.  

Вступнику на співбесіді задають питання з відповідного предмету 

(української мови, математики). 

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 Відбіркової комісії. У разі 

користування вступником під час співбесіди зазначеними засобами 

інформації він відсторонюється від участі у співбесіді. 

Під час співбесіди екзаменатори відмічають у аркуші співбесіди 

правильність кожної відповіді вступника.  

Оцінювання виконується за шкалою від 5 до 100 балів з кожного 

предмету співбесіди. Загальний бал за проходження співбесіди 200. 

Рішення комісії про результати співбесіди оформлюється протоколом, у 

якому зазначається результат оцінювання співбесіди у вигляді отримання 

конкурсного балу. Інформація про результат співбесіди оголошується 

вступникові в день її проведення. 

Перескладання співбесіди не допускається. 

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

за результатами співбесіди отримали меншу за встановлену у Правилах 

прийому кількість балів, втрачають право брати участь у конкурсі. 

2.6. Аркуші та протоколи співбесіди із штампом Відбіркової комісії 

зберігаються у відповідального секретаря Відбіркової комісії, який видає їх 
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