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ледж» ЧОР, екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповіді вступника,
тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше,
ніж 31 травня відповідного року вступної компанії.

3. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кі-
лькості і зберігаються як документи суворої звітності в сейфі відповідального
секретаря  Приймальної  комісії.   Екзаменаційні  матеріали для   усної  інди-
відуальної співбесіди оформлені як екзаменаційні білети, у кожному білеті –
3 завдання , форма відповіді – усна. На бесіду з кожним абітурієнтом від-
водиться до 15 хвилин.

4.  На  співбесіду  вступник  з’являється  з  документом,  що  посвідчує
особу та «Аркушем результатів вступних випробувань», який отримує особи-
сто в приймальній комісії.

5. Усну індивідуальну співбесіду проводять члени відповідної комісії,
призначені головою цієї комісії (один екзаменатор). 

6. Бланки Протоколів зі штампом Приймальної комісії зберігаються у
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  КЗ  «Новгород-Сіверський
фаховий медичний коледж» ЧОР, який видає їх голові екзаменаційної комісії
в необхідній кількості безпосередньо перед початком співбесіди.

7. Запис про отримання Протоколів усної індивідуальної співбесіди із
зазначенням  їх  кількості,  що  підтверджується  підписом  голови  комісії  з
проведення усної індивідуальної співбесіди, вноситься до журналу видачі ек-
заменаційних матеріалів. 

8. Протоколи усної індивідуальної співбесіди, не використані під час її
проведення  з  причин  неявки  вступників,  повертаються  відповідальному
секретарю Приймальної комісії, про що робиться запис у журналі видачі ек-
заменаційних  матеріалів,  який  підтверджується  підписом  голови  комісії  з
проведення співбесід. 

9. Під час проведення усної індивідуальної співбесіди не допускається
користування  електронними  приладами,  підручниками,  навчальними
посібниками  та  іншими  матеріалами,  якщо  це  не  передбачено  рішенням
Приймальної  комісії.  У  разі  використання  вступником  під  час  вступного
випробування  сторонніх  джерел  інформації  (у  тому  числі  підказки)  він
відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт.

10.Вступник  відповідає  на  питання  співбесіди  без  попередньої
підготовки. Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди виставляє
бали за  виконання  кожного завдання за  шкалою 100-200(з кроком в п’ять
балів),  а  також  підсумковий  бал(  з  округленням  до  цілого  числа)  або
ухвалюється рішення про негативну  оцінку вступника («незадовільно»).

Після закінчення співбесіди Протокол усної індивідуальної співбесіди
підписується членами комісії.

11. Оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді проводиться згідно з
критеріями оцінювання.

12.  Інформація про результати усної індивідуальної співбесіди оголо-
шується вступникові в день її проведення.

13. Перескладання співбесіди не дозволяється. 



14.  Результати співбесіди фіксуються у відомостях проведення усної
індивідуальної співбесіди. 

15.  Особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче  встановленого
Правилами прийому мінімального значення  до участі в конкурсному відборі
не допускаються.

ІІІ.  ОСОБЛИВОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  УСНОЇ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПІВБЕСІДИ   В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ 

1.  З  урахуванням  необхідності  створення  безпечних  і   нешкідливих
умов та дотриманням медико-санітарних вимог  а також в рамках реалізації
права на автономію,  Приймальна комісія  КЗ  «Новгород – Сіверський фа-
ховий медичний  коледж» ЧОР  запроваджує  організацію проведення  усної
індивідуальної співбесіди з використанням дистанційних технологій в  си-
нхроному режимі.

2. Приймальна комісія забезпечує кожного члена комісії який задіяний
в проведенні вступних випробуваннях технічними засобами.

3. Вступники повинні самостійно заздалегідь забезпечити технічну  мо-
жливість доступу на вступне випробування з будь-якого гаджету, який має
одночасно відео  та аудіо спілкування, використовуючи всі можливі засоби
(дротовий  та   мобільний  інтернет).  Якість  відео  зображення  повинно
надавати  члену  комісії   можливість  ідентифікувати  студента,  а  якість
аудіозв’язку – чіткий звук в  зворотному напрямку (запитання – відповіді на
запитання).  

4.  Уся  сесія  зв’язку  повинна  бути  записана,  починаючи  з  моменту
з'єднання члена відповідної комісії з вступником (відповідно до Додатку 2) й
до закінчення    усної індивідуальної співбесіди (до розриву зв’язку зі вступ-
ником з боку члена відповідної комісії).  Вступники мають бути попереджені
про здійснення відеозапису.

5.  Питання в білеті  повинні бути сформульовані  таким чином,   щоб
повну відповідь вступник міг надати без підготовки в on-line режимі за 15
хвилин.    

6.  Процес складання  усної індивідуальної співбесіди одним вступни-
ком  триває до 20 хвилин та  включає наступні етапи: 

      1. Підключення вступника членом комісії до відповідної  екзамена-
ційної групи на платформі  ZOOM  або  MEET  та з’єднання зі  вступником,
перевірка відповідності зображення та якості аудіосигналу вимогам для скла-
дання – до 2 хвилин. 

     2. Ідентифікація студента (до 1 хвилини).  
     3. Безпосереднє складання усної індивідуальної співбесіди (15 хви-

лин – 3 питання по 5 хвилин  для відповіді на кожне з них) 
     4. Завершення іспиту та роз’єднання з вступником (до 2 хвилини).  
7.  Ідентифікація  студента  проводиться  на  підставі  документа,  який

засвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження).



8. Усна індивідуальна співбесіда складаються в дистанційному форматі
виключно в  синхронному режимі з обов’язковою відеореєстрацією, згідно з
розкладом.  

9. При виникненні технічних проблем, які унеможливлюють адекватне
спілкування,  або  розрив  зв’язку  під  час  відеоконфереції,  при  поновленні
зв’язку вступнику  надається інший білет. 

10. У разі виникнення під час складання усної індивідуальної співбесі-
ди обставин непереборної  сили вступник повинен негайно повідомити ек-
заменатора про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку (теле-
фон, месенджер тощо). 
                 За цих обставин можливість та час перескладання усної індивідуа-
льної співбесіди визначається головою Приймальної комісії в індивідуа-
льному порядку.

При поновленні  зв’язку вступнику  надається інший білет. 
11. Якщо членом комісії  під час проведення усної індивідуальної спів-

бесіди виявлена участь  третьої особи з реєстрацією на відео, співбесіда при-
зупиняється, а вступник отримує  незадовільну оцінку.

ІV.  КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ
ВСТУПНИКІВ

При оцінювання відповіді основна увага приділяється наступним кри-
теріям:

1. Повнота і правильність відповіді.
2. Ступінь усвідомленості, розуміння вивченого.
3. Мовленнєве оформлення відповіді.

Відповідь вступника оцінюється за шкалою 100-200 балів.
На вступному випробуванні (співбесіді) абітурієнт повинен:

- говорити українською мовою з дотриманням правил орфоепії;
- застосовувати теоретичні знання для створення висловлювань у різних

стилях і видах мовлення;
- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи

необхідний для реалізації задуму матеріал;
- викладати матеріал логічно, послідовно;
- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання,

дотримуючись норм літературної мови;
- виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можли-

вість різних тлумачень однієї проблеми;
-   аргументувати висловлені думки.

Бали Рівні навчальних досягнень
Незадовільно Абітурієнт не розрізняє об'єкти вивчення і не може відтворити



деякі  його  елементи;  мало  усвідомлює  мету  навчально-
пізнавальної діяльності, будує лише окремі, не пов’язані між
собою речення.  Абітурієнт не має сформованих практичних
умінь та навичок; лексика і граматична будова мовлення збі-
днені.

100 Абітурієнт відтворює більшу частину навчального матеріалу;
може дати  відповідь  із  кількох  простих  речень;  здатен  від-
творити  окремі  положення  завдання;   має  частково
сформовані практичні уміння та навички; лексика і грамати-
чна будова мовлення збіднені.

105 Абітурієнт з допомогою екзаменатора відтворює основний на-
вчальний матеріал, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення,
може повторити за зразком певну операцію, дію; має частково
сформовані практичні уміння та навички; лексика і грамати-
чна будова мовлення збіднені.

110 Абітурієнт з допомогою екзаменатора відтворює основний на-
вчальний матеріал, може повторити за зразком певну опера-
цію, дію, здатний з помилками й неточностями дати визначен-
ня понять, сформулювати правило. Не вміє аргументувати від-
повідь, приклади відсутні

115 Абітурієнт розрізняє об'єкти вивчення, відтворює незначну ча-
стину навчального матеріалу. Відповідь правильна, але не до-
статньо осмислена,  приклади відсутні;  лексика і  граматична
будова мовлення збіднені.

120 Абітурієнт описує явища, процеси без пояснень причин, слабо
орієнтується в поняттях; відповідь характеризується неповно-
тою  і  поверховістю  в  розкритті  теми,  порушенням  послі-
довності  викладу;  не  розрізняється  основна  та  другорядна
інформація; добір слів не завжди вдалий.

125 Абітурієнт описує явища, процеси, вміє пояснити їх причини,
не завжди орієнтується в поняттях; відсутня аргументація та
приклади до суджень, відповідь характеризується неповнотою
і поверховістю в розкритті  теми, порушенням послідовності
викладу; не розрізняється основна та другорядна інформація;
добір слів не завжди вдалий.

130 Абітурієнт  здатний  з  помилками  й  неточностями  дати  ви-
значення  понять,  сформулювати правило,  відтворити його  з
помилками;  висловлені судження прикладами не ілюструю-
ться; питання не розкриті повністю, трапляються недоліки за
низкою показників; відповіді бракує єдності стилю.



135 Абітурієнт  з  помилками  дає  визначення  понять,  здатен
сформулювати  правило,  відтворити  його,  але  припускається
помилок; підтверджує висловлене судження прикладами; пи-
тання значною мірою розкриті, але трапляються недоліки за
низкою показників; відповіді бракує єдності стилю.

140 Абітурієнт  виявляє  знання  й  розуміння  основних  положень
навчального матеріалу, відповідь його(її) правильна, але недо-
статньо осмислена, він (вона) має уявлення про об'єкт вивчен-
ня, може повторити за зразком певну операцію, дію. Питання
розкрито поверхово.

145 Абітурієнт відповідає логічно, висловлює власну думку щодо
теми, вміє застосовувати знання на практиці; виклад загалом
зв’язний,  питання  в  цілому  розкрито,  але  помітний  ре-
продуктивний  характер,  відсутня  самостійність  суджень,  їх
аргументованість, добір слів не завжди вдалий.

150 Абітурієнт  правильно  відтворює  навчальний  матеріал,  знає
основоположні теорії і правила, вміє наводити окремі власні
приклади на підтвердження певних думок, частково контро-
лює власні навчальні дії, аргументація суджень відсутня

155 Знання абітурієнта є достатніми, він (вона) застосовує вивче-
ний  матеріал  у  стандартних  ситуаціях,  намагається
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність
між явищами, фактами, робити висновки. Відповідь логічна,
але має неточності, приклади не завжди ілюструють суджен-
ня, відсутня аргументація.

160 Абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний матері-
ал;  самостійно  створює  достатньо  повну,  зв’язну,  з
елементами  самостійних  суджень  відповідь;  розуміє
основоположні теорії і факти, але не завжди вдало установлює
причинно-наслідкові зв'язки між ними; трапляються помилки
у доборі лексичних засобів; відсутня аргументація, правила не
завжди підтверджуються прикладами.

165 Знання абітурієнта є достатньо повними, він вільно застосовує
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати,
установлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між мовними
явищами, фактами, робити висновки; вдало добирає лексичні
засоби;  відповідь  його  повна,  логічна,  обґрунтована,  але  з
деякими  неточностями,  судження  не  завжди  аргументовані,
абітурієнт не всі судження може проілюструвати прикладами.

170 Абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний матері-
ал;  самостійно  створює  достатньо  повну,  зв’язну,  з
елементами  самостійних  суджень  відповідь;  розуміє
основоположні  теорії  і  факти,  установлює причинно-наслід-
кові зв'язки між ними; уміє наводити окремі власні приклади



на  підтвердження  певних  думок;  вдало  добирає  лексичні
засоби, але у відповіді є недоліки, наприклад: відхилення від
теми, порушення послідовності її викладу; основна думка не
аргументується, правила не завжди підтверджуються прикла-
дами.

175 Вступник  вільно  володіє  вивченим  матеріалом,  застосовує
знання  в  дещо  змінених  ситуаціях,  уміє  аналізувати  і  си-
стематизувати  інформацію,  використовує  загальновідомі
докази  у  власній  аргументації;  висловлює  стандартну
аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить
поняття;  вдало  добирає  лексичні  засоби.  Відповідь  повна,
правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних су-
джень.

180 Абітурієнт  добре  володіє  вивченим  матеріалом,  застосовує
знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати і системати-
зувати  інформацію,  використовує  загальновідомі  докази  із
самостійною  і  правильною  аргументацією,  відповіді  бракує
власних прикладів до деяких суджень.

185 Абітурієнт  правильно  відтворює  навчальний  матеріал,  знає
основоположні  теорії  і  факти,  вміє  наводити  окремі  власні
приклади на підтвердження певних думок, частково контро-
лює власні навчальні дії.  

190 Абітурієнт застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуа-
ціях,  намагається  аналізувати,  встановлювати  найсуттєвіші
зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки,
загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логі-
чна, хоч і має неточності. 

195 Абітурієнт  уміє  аналізувати  й  систематизувати  інформацію,
використовує загальновідомі докази із самостійною і  прави-
льною аргументацією. Абітурієнт має повні, глибокі знання,
здатний(а) використовувати їх у практичній діяльності, роби-
ти  висновки,  узагальнення.  Абітурієнт  уміє  знаходити
інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.

200 Абітурієнт  має  системні,  міцні  знання  в  обсязі  та  в  межах
вимог  навчальної  програми,  усвідомлено  використовує  їх  у
стандартних  та  нестандартних  ситуаціях.  Уміє  самостійно
аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал,
самостійно  користуватися  джерелами  інформації,  приймати
рішення. Відповідь правильна, логічна, повна, судження про-
ілюстровані власними прикладами.



     Додаток 2

Вимоги до умов проведення усної індивідуальної співбесіди
 з української мови в дистанційному форматі

1.  В  приміщенні  під  час  складання  усної  індивідуальної  співбесіди
крім абітурієнта не повинно бути  інших осіб. 

2. Під час усної індивідуальної співбесіди не припускається використа-
ння  ніяких  джерел  інформації,   в  тому  числі  навушників,  комп'ютерів  та
смартфонів (крім тих, що  забезпечують зв'язок з членом комісії). 

3.  Під час усної індивідуальної співбесіди не допускається наявність
сторонніх звуків, які  суттєво  можуть впливати на якість аудіозв’язку,  або
звуків, що можуть свідчити  про сторонню допомогу в складанні усної інди-
відуальної співбесіди або перебування в приміщенні  сторонніх осіб.  

4. В разі порушення однієї чи більше Вимог  член комісії не повинен
починати прийом співбесіди. 

5.Абітурієнт повинен перебувати в положенні сидячи за столом, в полі
зору камери. 

6. Весь час  усної індивідуальної співбесіди абітурієнт повинен дивити-
ся в напрямку відеокамери.  Відведення зору від напряму камери під час від-
повіді розцінюється як  спроба отримання інформації з носія, який знаходи-
ться поза межами  поля зору  камери. При реєстрації такої ситуації усна інди-
відуальна  співбесіда  зупиняється.  Абітурієнт   отримує  оцінку
«незадовільно». 

7.  Обрання  білету  для усної  індивідуальної  співбесіди виконується
вступником у випадковому  режимі. 

8. Під час іспиту на екрані абітурієнта відображається лише питання та
відеозображенняч  члена комісії. 

10. На екрані члена комісії  відображається відеозображення абітуріє-
нта.



Додаток 1

 

_____________________________________________________________________
                      (найменування    навчального закладу)

Протокол

усної індивідуальної співбесіди з 

_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                             (

назв навчального предмета)

Вступник _____________________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові)

Освітньо-професійний ступінь___________________________________________________
                                                                            (  фаховий  молодший бакалавр) 

Спеціальність __________________________________________________________________________

                                                                       (шифр і назва)

Спеціалізація _________________________________________________________________________

                                                            (назва)

                                                 
Час початку відповіді ___________________________________________________________________

Час закінчення відповіді ________________________________________________________________

Номер екзаменаційного білета ___________________ 

Дата випробування "___" ____________ 20__ р.

(штамп  навчального закладу )



Бали  за відповіді та їх обґрунтування 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Уточнювальні запитання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

Підсумковий  бал ___________________________

      Екзаменатори:

      _____________ ________________________
              підпис)      (прізвище та ініціали)
      _____________ ________________________
           (підпис)           (прізвище та ініціали)
      


