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Шевченкове - 2022 



Додаток 6 до Правил прийому  

до ВСП «Шевченківський фаховий коледж Уманського НУС» в 2022 році 

 

1. Для проведення вступних випробувань у вигляді індивідуальної усної 

співбесіди в ВСП «Шевченківський фаховий  коледж Уманського НУС» 

формує екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до 

груп формуються відомості співбесіди, відомості одержання-повернення 

вступної роботи.  

Кількість вступників в екзаменаційній групі не повинна перевищувати 30 

осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань у вигляді 

індивідуальної усної співбесіди, видається аркуш результатів вступних 

випробувань встановленої форми. 

2. Розклад вступних випробувань у вигляді індивідуальної усної співбесіди, 

що проводяться в коледжі, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному 

стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та 

документів для вступу на навчання. 

3. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не 

отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного 

року, після чого знищуються за актом. 

4. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або 

інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань у 

вигляді індивідуальної усної співбесіди, щороку складають необхідні 

екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться  

коледжем, тестові завдання, критерії оцінювання, відповіді вступника тощо та 

подають їх на затвердження голові приймальної  комісії не пізніше, ніж за три 

місяці до початку прийому  документів. 

Форма вступних випробувань у вигляді індивідуальної усної співбесіди в 

коледжі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах 

прийому. На навчання за освітньо-професійними   програмами  фахового 

молодшого бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти для відповідних 

категорій абітурієнтів вступні випробування проводяться відповідно до програм 

зовнішнього незалежного оцінювання.   

У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО) 2019, 2020, 2021 та сертифікатів Національного мультипредметного тесту 

(НМТ) у 2022 років.  

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може 

подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-

яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі 

конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів 

зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та 

літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 



відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного 

мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням 

на 25 відсотків, але не вище 200 балів. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти 

вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого 

бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури 

(перший предмет), математики або історії або біології (другий предмет – на вибір 

вступника). 

 Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і 

зберігаються як документи суворої звітності. 

5. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, 

найбільш повно виявити рівень своїх знань і  умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких 

проводяться вступні випробування, не допускаються. 

6. Вступні випробування в формі тестового контролю знань, або співбесіда 

з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним 

вступником, яких призначає голова приймальної комісії згідно з розкладом у день 

іспиту. 

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії 

відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), 

який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної 

комісії. 

Інформація про результати співбесіди або вступних випробувань 

оголошується вступникові в день її проведення.         

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі 

штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії навчального закладу, який видає їх голові екзаменаційної 

комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену. 

Бланки вступних випробувань роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, 

де проводиться вступне випробування, про що вступник ставить свій особистий 

підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові 

екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом 

Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь- які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. 

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної 

техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та 

підписуються вступником. 

5. Для проведення письмових вступних випробувань у формі тестових 



завданьвідкритого типу встановлюються такі норми часу: 

тестування з української мови – 120 хв. тестування з математики – 180 хв.   

6. Під час проведення вступних випробувань забороняється 

користуватись 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. На 

екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину 

відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї 

виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів,  визначеної 

Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в 

конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і 

зміст написаного. 

7. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування 

вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується   у 

відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної 

комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша 

письмової роботи. 

8.  Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних 

причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і 

конкурсі не допускаються. За наявності  поважних причин, підтверджених 

документально, вступники  можуть  допускатися до складання пропущених 

вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених 

строків і розкладу проведення вступних випробувань. 

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати 

екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Після  закінчення  екзамену  голова  предметної  (екзаменаційної  або фахово 

атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи 

відповідальному секретареві Приймальної комісії. 

9. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник 

проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або 

інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової 

відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт 

виявлено роботу, на якій є особливі позначки, які можуть розкрити її авторство, 

робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або 

фахової атестаційної комісії) додатково перевіряє голова відповідної комісії. 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових 

відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або 

його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю 



передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для 

перевірки. 

10. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у 

приміщенні коледжу членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не 

пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені 

зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної 

комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії 

залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії. 

11. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії 

здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він 

додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій. 

Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і 

засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях 

членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за 

результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками 

апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим 

поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії. 

12.  Перевірені письмові роботи,  а також заповнені екзаменаційні 

відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою 

предметної екзаменаційної комісії або  фахової  атестаційної комісії 

відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які 

проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників. 

13. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, 

знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією 

та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в 

конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання 

вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

14. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у навчальному закладі  (далі- апеляція), 

повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників до початку вступних  випробувань. 

15.Оплата праці педагогічних працівників, зайнятих під час проведення 

вступних випробувань здійснюється в обсязі 3 академічних годин на групу 

(потік) на складання тестів з української мови, в обсязі 4 академічних годин на 



групу (потік) на складання тестів з математики та до 0,33 години на одного 

студента за перевірку письмових тестових завдань. 

16. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової середньої освіти вступають 

на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати 

вступних іспитів з української мови (перший предмет) та математики (другий 

предмет). 

17. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) 

середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, 

зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або 

результати вступних іспитів української мови (перший предмет) і  математики 

та/або історії України та/або біології (другий предмет на вибір вступником - другий 

предмет) у встановлених цими Правилами випадках. 

18. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, зараховуються результати зовнішнього незалежного 

оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного 

випробування. 

19. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та на основі рівня вищої освіти - у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на 

власний розсуд та фахових вступних випробувань, якщо за іншою спеціальністю у 

вигляді додаткового випробування. 

Конкурсний бал (КБ) обчислюється: 

1) для вступу на основі базової середньої освіти за формулою: 

КБ = УС, 

де: УС – результати усної співбесіди за за шкалою 100-200 балів 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022 року з базових предметів, за умови їх 

проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них 

приймальні комісії отримують з ЄДЕБО. 

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал 

множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в 

паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до 

ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія 



здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії 

(фотокопії). 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без 

реєстрації, не застосовується. 

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за 

формулою: 

КБ = УС, 

де: УС – результати усної співбесіди за за шкалою 100-200 балів 

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал 

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів з другого 

вступного випробування. 

Якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що 

дорівнює 200. 

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу повну загальну 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал 

множиться на СК. СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі 

без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в 

паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до 

ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія 

здійснює перевірку відповідної довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії); 

3) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника за формулою: 

КБ = УС, 

де: УС – результати фахової усної співбесіди за за шкалою 100-200 балів 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-Ш ступенів) III етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професій 2022 року, за умови їх проведення, 

останній доданок встановлюється рівним 100. 



2У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал 

вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

20. У Правилах прийому (див. Додаток 3 до цих Правил) визначено 

мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник 

допускається до участі у конкурсному відборі. 

21. Програми вступних випробувань затверджують голови приймальних 

комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 травня відповідного року вступної 

кампанії. 

Вступні іспити у вигляді індивідуальної усної співбесіди для вступників на 

основі повної загальної (профільної) середньої освіти проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти. 

Програми індивідуальної усної співбесіди  оприлюднено на веб-сайті 

(http://www.shevchenkove.org.ua) коледжу. У програмі міститься критерії 

оцінювання підготовленості вступників. 

Форму проведення у вигляді індивідуальної усної співбесіди заклад обирає 

самостійно, як очно та/або дистанційно з урахуванням необхідності створення 

безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. 

22. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи 

після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних 

випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.  

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

23. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом 

освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом закладу освіти. 

24. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій 

приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні 

зміни в документацію, перераховують конкурсний бал. 

25. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за 

заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію 

в цьому закладі освіти. 

 

 



 


