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1. Положення про індивідуальну усну співбесіду у Відокремленому 
структурному підрозділі «Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. 
Порика Білоцерківського національного аграрного університету» (далі - 
Положення) визначає порядок, строки проведення індивідуальної усної 
співбесіди у коледжі у 2022 році.

2. Відповідно до чинного законодавства України, Порядку прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 та 
Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Бобринецький 
аграрний фаховий коледжі ім. В. Порика Білоцерківського національного 
аграрного університету» (далі - Коледж) у 2022 році встановлюються 
особливі умови вступних випробувань - індивідуальна усна співбесіда.

3. Індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка 
передбачає очне або дистанційне (відповідно Правил прийому) оцінювання 
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з двох 
предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за 
шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 
негативну оцінку вступника («незадовільно»).

4. Для проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної 
співбесіди наказом директора Коледжу створюються комісії для проведення 
індивідуальних усних співбесід.

5. Програми індивідуальних усних співбесід затверджує голова 
Приймальної комісії закладу освіти не пізніше ніж 31 травня відповідного 
року вступної кампанії та оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

Програми мають відображати зміст проведення індивідуальної усної 
співбесіди для вступників на основі базової середньої освіти та повної 
загальної (профільної) середньої освіти відповідної форми навчання.

6. У день проведення індивідуальної усної співбесіди члени 
Приймальної комісії та технічний секретар перевіряють наявність та 
відповідність особи вступника даним аркушу результатів вступних 
випробувань, паспорта (свідоцтва про народження) для очної участі в 
індивідуальній усній співбесіді особи допускаються до участі в них за 
наявності оригіналу документа (зокрема, з використанням Дії), що посвідчує 
особу та аркушу результатів вступного випробування (індивідуальної усної 
співбесіди) з фотокарткою розміром 3><4 см.

Ідентифікація особи, що подала документи на вступ в електронному 
вигляді та підключилася до індивідуальної усної співбесіди дистанційно, за 
допомогою технічних засобів зв’язку, зокрема, з використанням відео з 
пред’явленням вступником на камеру документі, що посвідчують особу 
(зокрема, з використанням Дії). При цьому, під час проведення 
індивідуальної усної співбесіди може здійснюватися відеозапис, за згодою 



вступника чи його законних представників. Якщо згода не надана, то комісія 
фіксує це в протоколі.

У разі неможливості ідентифікації вступника, вступне випробування 
проводитись не може.

7. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди забезпечується 
спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надається можливість 
самостійно, у повній мірі виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії Коледжу до 
приміщень, де проводяться вступні випробування у вигляді індивідуальної 
усної співбесіди, не допускаються.

8. Бланковий матеріал, який використовується для проведення 
індивідуальної усної співбесіди, а це протокол співбесіди (Додаток 1) зі 
штампом Коледжу, аркуш результатів вступних випробувань (індивідуальної 
усної співбесіди) (Додаток 2) та відомість (Додаток 3) зберігаються у 
відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові комісії 
для проведення індивідуальної усної співбесіди безпосередньо перед 
початком співбесіди в необхідній кількості (видача реєструється у 
спеціальному журналі). Аркуш результатів вступних випробувань 
(індивідуальної усної співбесіди) підписується членами комісії.

Формування протоколів індивідуальної усної співбесіди здійснюється 
головою Приймальної комісії.

Аркуш результатів вступних випробувань (індивідуальної усної 
співбесіди) оформляється відповідно до Додатку 3.

За результатами проведення індивідуальної усної співбесіди 
формується відомість, яка відображає оцінювання за відповідними 
критеріями, згідно програми індивідуальної усної співбесіди.

Оцінка, за результатами проведення індивідуальної усної співбесіди, 
оголошується вступнику відразу по її завершенню.

9. Індивідуальні усні співбесіди проводяться у терміни та строки, 
відповідно до Правил прийому.

10. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди не допускається 
користування електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками та іншими матеріалами, якщо це непередбачено 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 відповідний 
акт. На аркуші результатів вступних випробувань (індивідуальної усної 
співбесіди) такого вступника член комісії вказує причину відсторонення та 
час.

Рішенням Приймальної комісії, результати індивідуальної усної 
співбесіди щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути 
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зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу 
конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження індивідуальної 
усної співбесіди, в закладі освіти.

11. Апеляція вступника щодо оцінки (кількості балів), отриманої на 
вступному випробування у закладі (далі - апеляція), повинна подаватись 
особисто вступником, не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
результатів проведення індивідуальної усної співбесіди.

Апеляція розглядається відповідно до Положення про апеляційну 
комісію у Коледжі.

12. Після зарахування (не зарахування) вступника протокол 
індивідуальної усної співбесіди та аркуш результатів вступних випробувань 
(індивідуальної усної співбесіди) осіб, зарахованих до Коледжу, зберігаються 
в їх особових справах, а осіб, не зарахованих, - знищуються за актом через 
один рік після закінчення вступних випробувань.

Відомість індивідуальної усної співбесіди передається на зберігання до 
архіву відповідальним секретарем.
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Додаток 1 

Відокремлений структурний підрозділ «Бобринецький аграрний фаховий 
коледж ім.В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету»

(повне найменування вищого навчального закладу)

ПРОТОКОЛ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ №___

(прізвище, ім'я, но батькові вступника)

пройшов (пройшла) співбесіду «____»20___року у комісії для проведення співбесід

За підсумками співбесіди комісія вирішила до зарахування
(рекомендувати, не рекомендувати)

Студентом (студенткою)курсу

Рівня фахової передвищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня <1>аховий молодший бакалавр

за спеціальністю__________________________________________________________________________________
(код і назва спеціальності)

Характеристика відповідей(оцінювання):

Голова комісії___________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії___________________ ___________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)



Додаток 2

Розклад вступного випробування

№ 
з/п

Форма 
проведення 
вступного 

випробовування 
(індивідуальної 
усної співбесіди)

Дата Час 
початку

1 Українська мова
2 Математика

ІРИМІТКИ:

1. Аркуш результатів вступних випробувань є 
перепусткою на випробування.

2. Після закінчення кожного вступного 
випробування аркуш результатів вступного 
випробування повинен бути повернений у 
приймальну комісію.

ВСП «Бобринецький АФК ім.В.Порика БНАУ» 
(назва навчального закладу)

Форма навчання:__________________________
(денна, заочна)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ

(індивідуальна усна співбесіда)

№______
П рі з в и ще_____________________________________
Ім'я________________ ___________ ___ __________
По батькові___________________________________
Відділен ня____________________________________
Ос вітн ьо- к вал іфікаційний рівен ь

(фаховий молодший бакалавр)

Спеціальність

ФОТО
Відповідальний секретар
приймальної комісії

_____ _______ Інна МАТІЙКО
(підпис)

м.п.

Розклад вступного випробування

№ 
з/п

Форма 
проведення 
вступного 

випробовування 
(індивідуальної 
усної співбесіди)

Дата Час 
початку

1 Українська мова
2 Математика

ІРИМІТКИ:

1. Аркуш результатів вступних випробувань є 
перепусткою на випробування.

2. Після закінчення кожного вступного 
випробування аркуш результатів вступного 
випробування повинен бути повернений у 
приймальну комісію.

ВСП «Бобринецький АФК ім.В.Порика БНАУ»
(назва навчального закладу)

Форма навчання:___________________________
(денна, заочна)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ

№______
П р і з в и ще_______ ____ ______ _______________
1 м ’ я________________________________________
По батькові__________________________________
Відділен ня__________________________________
Ос вітн ьо-квал іф і каці й н и й рівен ь

(фаховий молодший бакалавр)

Відповідальний секрет: 
приймальної комісії

_____________Інна МАТІЙК
(підпис)

м.п.



АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
№____________

1. Результати оцінювання якості освіти та вступного випробування

№
з/п

Форма проведення 
вступного випробовування 

(індивідуальної усної 
співбесіди)

Дата вступного 
випробування

Кількість балів
Прізвище, ініціали 
та підписи членів 

комісії 
(відповідальної 

особи)
цифрами словами

1. Українська мова

2. Математика

2. Конкурсний бал (сума балів)_____________________________________

М.П. Відповідальний секретар приймальної комісії Інна МАТІЙКО
(підпис)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
№____________

1. Результати оцінювання якості освіти та вступного випробування

№
з/п

Форма проведення 
вступного випробовування 

(індивідуальної усної 
співбесіди)

Дата вступного 
випробування

Кількість балів
Прізвище, ініціали 
та підписи членів 

комісії 
(відповідальної 

особи)цифрами словами

1. Українська мова

2. Математика

2. Конкурсний бал (сума балів)_____________________________________

М.П. Відповідальний секретар приймальної комісії Інна МАТІЙКО
(підпис)



Розклад вступного випробування

№ 
з/п

Форма 
проведення 
вступного 

випробовування 
(індивідуальної 
усної співбесіди)

Дата Час 
початку

1 У країнська мова
2 Історія України

ІРИМІТКИ:

3. Аркуш результатів вступних випробувань є 
перепусткою на випробування.

4. Після закінчення кожного вступного 
випробування аркуш результатів вступного 
випробування повинен бути повернений у 
приймальну комісію.

ВСП «Бобринецький АФК ім.В.Порика БНАУ»
(назва навчального закладу)

Форма навчання:__________________________
(денна, заочна)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ

(індивідуальна усна співбесіда)

№______
П р і з в и ще_____________________________________
Ім’я___________ ______________________________
По батькові___________________________________
В і дді л єн н я____________________________________
Освітиьо-кваліфікаційний рівень 

(фаховий молодший бакалавр)

Спеціальність

ФОТО
Відповідальний секретар
приймальної комісії

_____ _______ Інна МАТІЙКО
(підпис)

м.п.

Розклад вступного випробування

№ 
з/п

Форма 
проведення 
вступного 

випробовування 
(індивідуальної 
усної співбесіди)

Дата Час 
початку

1 Українська мова
2 Історія України

ІРИМІТКИ:

3. Аркуш результатів вступних випробувань є 
перепусткою на випробування.

4. Після закінчення кожного вступного 
випробування аркуш результатів вступного 
випробування повинен бути повернений у 
приймальну комісію.

ВСП «Бобринецький АФК ім.В.Порика БНАУ» 
(назва навчального закладу)

Форма навчання:___________________________
(денна, заочна)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ

№______
П рі зви ще_____________________________________
Ім’я____________________ _____________________
По батькові____________ ______________________
Відділен ня____________ _______________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень

(фаховий молодший бакалавр)

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

___________ Інна МАТІЙКО
(підпис)

м.п.



АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
№____________

1. Результати оцінювання якості освіти та вступного випробування

№ 
з/п

Форма проведення 
вступного випробовування 

(індивідуальної усної 
співбесіди)

Дата вступного 
випробування

Кількість балів
Прізвище, ініціали 
та підписи членів 

комісії 
(відповідальної 

особи)цифрами словами

1. Українська мова

2. Історія України

2. Конкурсний бал (сума балів) _______________________ _________

М.П. Відповідальний секретар приймальної комісії Інна МАТІЙКО
(підпис)

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
№____________

1. Результати оцінювання якості освіти та вступного випробування

№
з/п

Форма проведення 
вступного випробовування 

(індивідуальної усної 
співбесіди)

Дата вступного 
випробування

Кількість балів
Прізвище, ініціали 
та підписи членів 

комісії 
(відповідальної 

особи)
цифрами словами

1. Українська мова

2. Історія України

2. Конкурсний бал (сума балів)_____________________________________

М.П. Відповідальний секретар приймальної комісії Інна МАТІЙКО
(підпис)



Додаток З 
Відокремлений структурний підрозділ «Бобринецький аграрний фаховий коледж 

ім.В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету» 
(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: денна

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ №
Ступінь фахової передвиїцої освіти /освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший 

бакалавр
Спеціальність________________________________________________________________________

Індивідуальна усна співбесіда
(форма вступного випробування)

Дата проведення вступного випробування " "20__року
Початок вступного випробування
Закінчення вступного випробування
Прізвища, ініціали членів комісії

Члени комісії

з/п
Прізвище, ім'я, по 

батькові вступника

Кількіст 
ь балів за 12-ою 

шкалою С 
ередня 

кількість 
балів

Кіль 
кість балів 
за 200-ою 
шкалою

Підписи 
членів комісіїУ

 кр
аї

 
нс

ьк
а м

ов
а

М
ат

е 
ма

ти
ка

2 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(підписи)

Кількість вступників, які 
проходили випробування

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

Голова комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)
____________20___ року



2

Відокремлений структурний підрозділ «Бобринецький аграрний фаховий коледж 
ім.В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету» 

(найменування закладу вищої освіти)

Форма здобуття освіти: заочна

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ №
Ступінь фахової передвищої освіти /освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший 

бакалавр
Спеціальність_______________________________________________________________________

Індивідуальна усна співбесіда
(форма вступного випробування)

Дата проведення вступного випробування "___"20_ року
Початок вступного випробування
Закінчення вступного випробування
Прізвища, ініціали членів комісії

№ 
з/п

Прізвище, 
ім'я, по батькові 

вступника

Кількість 
балів за 12-ою 

шкалою
Середня 

кількість балів

Кількість 
балів за 200-ою 

шкалою

Підпи
членів коміс

У
 кр

аї
 

нс
ьк

а м
ов

а

Іс
то

рі
 

я У
кр

аї
ни

1 2 3 4 5 6
11
12
13
14
15
16
17
18
19

210

Відповідальний секретар 
приймальної комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)

Кількість вступників, які 
проходили випробування

Члени комісії

(підписи)

Голова комісії

(підпис) (прізвище, ініціали)
____________20___ року


