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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
У 2022 році у Відокремленому структурному підрозділі “Педагогічний
фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”
(далі - Коледж) для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття
освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” за освітньопрофесійними програмами 012 “Дошкільна освіта”, 013 “Початкова освіта”,
231 “Соціальна робота”, 101 “Екологія”, 122 “Комп’ютерні науки”, згідно із
Порядком прийому "на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022
році, затвердженим Наказом МОН України від 20.04.2022 р. №364 зі змінами,
затвердженими наказом МОН України від 02.05.2022 року №400, від 27 червня
2022 року №594 (враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства освіти і науки
України від 30 червня 2022 року №600), передбачено вступне випробування у
формі індивідуальної усної співбесіди.
Індивідуальна усна співбесіда (далі-Г У С )-ф орм а вступного випробування,
яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням Коледжу) оцінювання
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного
(українська мова або історія України) або двох предметів (українська мова та
історія України), за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за
шкалою від 100 до 200 (з кроком від одного до десяти балів) або ухвалюється
рішення про негативну оцінку вступника (“незадовільно”).
Склад комісії для проведення ІУС формують за поданням директора
Коледжу та затверджують на засіданні Приймальної комісії.
Співбесіда є перевіркою знань абітурієнтів з метою визначення:
- рівня володіння орфоепічними, орфографічними, морфологічними,
лексичними, синтаксичними, стилістичними нормами сучасної української
літературної мови;
- умінь вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами
державної м о в и - її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої
діяльності;
- рівня сформованості історичної компетентності абітурієнтів;
- умінь орієнтуватися в історичному часі та просторі й знаходити
взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства та культури, визначати і
застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та
явищ, розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його
інтерпретації;
- здатності 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.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ
Вступники, які претендують на вступ до Коледжу за результатами ІУС
мають подати в Приймальну комісію Коледжу оригінали документів, які
підтверджують право вступника на вступ за результатами ІУС.
Список осіб, допущених до ІУС, ухвалюють рішенням Приймальної комісії
Коледжу, що засвідчує відповідний протокол. Вступників, які проходять ІУС,

допускають до участі в ній за наявності оригіналу документа, що посвідчує
особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
Для проведення ІУС формують групи вступників у черговості надходження
(реєстрації) документів. Приймальна комісія Коледжу засобами телефонного та
електронного зв’язку повідомляє вступникові про дату, час і місце проведення ГУС.
Програми ІУС із конкурсних предметів затверджують на засіданні
Приймальної комісії, їх підписує голова Приймальної комісії. Програми ІУС
оприлюднюють на Офіційному сайті Коледжу.
Вступні випробування у формі ІУС проводить комісія для проведення
співбесід. Повноваження комісії для проведення ІУС визначають відповідно до
Положення про Приймальну комісію ВСП “Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка”.
Наказ про затвердження складу комісій для проведення співбесід видається
не пізніше 31 травня 2022 року. Керівництво та координація роботою комісії для
проведення ІУС покладено на відповідального секретаря Приймальної комісії.
Голова комісії, який відповідає за проведення ІУС, попередньо складає
необхідні матеріали для її проведення: програми ІУС, критерії оцінювання
відповідей вступника, протоколи ІУС (додатки 1 та 2).
ІУС проводять у строки, передбачені “Правилами прийому на навчання для
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до
відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка” у 2022 році (нова
редакція)”. Розклад проведення ІУС затверджують на засіданні Приймальної
комісії та оприлюднюють на офіційному сайті Коледжу й інформаційному стенді
Приймальної комісії.
ІУС з одного або двох предметів проводять на основі складеної програми,
яка відповідає програмам зовнішнього незалежного оцінювання на базі повної
загальної середньої освіти з української мови та історії України. Голова циклової
комісії викладачів гуманітарної та соціально-економічної підготовки Коледжу
складає і подає на затвердження Голові Приймальної комісії запитання з
української мови та історії України.
У протоколі ІУС (додаток 2) члени комісії для проведення співбесіди
оцінюють відповідь на кожне запитання та виставляють підсумковий бал за ІУС.
Тривалість проведення ІУС для одного вступника становить щонайменше
20 хвилин. ІУС передбачає усні відповіді на запитання з української мови та
історії України.
Протоколи ІУС, відповідно до списку вступників, друкує відповідальний
секретар Приймальної комісії Коледжу та видає їх голові комісії з проведення ІУС.
Упродовж ІУС вступник відповідає на довільні запитання, його відповіді
фіксують у протоколі співбесіди. Члени комісії з проведення ІУС позначають
правильність відповідей вступника у протоколі ІУС та оцінюють їх згідно з
критеріями оцінювання відповідей вступника.
Вступників, які за результатами ІУС не рекомендовані до зарахування на
навчання, до участі у конкурсному відборі на місця державного замовлення не
допускають.
Під час проведення ІУС вступникам заборонено використовувати
підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, навчальні

посібники чи інші допоміжні засоби та матеріали, які не регламентовані
рішенням Приймальної комісії.
Від участі в ІУС абітурієнта відсторонюють у разі використання ним
допоміжних джерел інформації, зокрема підказок. У протоколі ІУС члени комісії
вказують причину та час відсторонення, а вступник, незалежно від обсягу і змісту
попередніх відповідей, отримує за ІУС негативну оцінку.
Вступників, які без поважних причин не з ’явилися на ІУС у визначений
розкладом час, до участі у конкурсному відборі на місця державного замовлення
не допускають. За наявності поважних причин відсутності абітурієнта,
підтверджених документально, ІУС може бути проведена в інший день на
підставі рішення Приймальної комісії. Перескладання ІУС Правилами прийому
до Коледжу та цим Положенням не передбачено.
Протокол ІУС підписують вступник та члени комісії з проведення ІУС.
Результати ІУС фіксують у відомостях проведення ІУС та протоколі співбесіди,
який після закінчення ІУС підписують члени комісії.
Результати ІУС оголошують вступникові у день її проведення. Результати
співбесіди зі вступниками на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеню “фаховий молодший бакалавр” оцінюють як: “рекомендувати до
зарахування” або “не рекомендувати до зарахування”.

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ
Індивідуальну усну співбесіду для осіб, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти, проводять із 08-го до 16 серпня 2022 року. ІУС
проводять за окремим розкладом, в якому вказують дату, час та місце її
проведення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІУС
Рівень знань абітурієнтів за результатами ІУС оцінюють за 200-бальною
шкалою. Усна відповідь повинна становити чітку, послідовну розповідь.
Обов’язковими вимогами до відповіді на запитання є докладність, конкретність,
вичерпність. Абітурієнт повинен аргументувати висунуті ним теоретичні
положення, проілюструвати їх достатньою кількістю прикладів, зіставляти
теоретичні відомості з матеріалом відповідних розділів. Відповідь повинна
ґрунтуватися на принципах історизму, де явища повинні розглядатися в конкретних
умовах часу і місця, та об’єктивністю, де історичний процес є об’єктивною
закономірністю, що визначає процес суспільно-політичного розвитку.
Вимоги до усної відповіді абітурієнта:
-сту п ін ь усвідомлення навчального матеріалу, розуміння того, про що
повідомляється;
- повнота і правильність відповіді;
- логічність і послідовність викладу матеріалу;
- підкріплення прикладами теоретичного матеріалу;
- уміння групувати (класифікувати) історичні факти за вказаною ознакою;
-розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями історії України;
- виклад матеріалу повинен відповідати хронологічній послідовності;
- мовленнєве оформлення відповіді.

Відповідь на запитання повинна виголошуватися літературною мовою.
Культура усного мовлення - показник загального рівня освіченості, тому мовне
оформлення відповіді вступника має бути бездоганним.
Рівень знань вважають недостатнім, якщо абітурієнт: мало усвідомлює мету
навчально-пізнавальної діяльності; допускає грубі помилки у визначенні понять,
при використанні термінології.
Максимальна кількість балів за ІУС - 200. Мінімальний бал для допуску до
участі в конкурсі - 100. Співбесіди з однієї чи двох дисциплін проводить
щонайменше два члени комісії з кожним вступником.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
__________ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ІУС;__________
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Критерії оцінювання відповідей
Абітурієнт демонструє повне незнання матеріалу відповідних питань.
Абітурієнт фрагментарно відтворює незначну частину викладу матеріалу, має
нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, не може дібрати прикладів. Припускається
помилок у мовленнєвому оформленні відповіді. Відповідь має репродуктивний
характер, матеріал викладено неповністю. Допущено неточності у формулюваннях,
визначеннях лінгвістичних й історичних понять і термінів. Відповіді недостатньо
логічні та послідовні.
Абітурієнт виявляє загалом поверхове знання теми, однак ознайомлений з
основними фактами й тенденціями, може дати їм оцінку. Відповіді на теоретичні
питання правильні, але неповні. Є труднощі під час добору прикладів. Матеріал
викладено в цілому логічно, але є порушення послідовності викладу думок.
Допущено неточності у формулюванні та визначенні суті лінгвістичних та
історичних понять і термінів.
Абітурієнт правильно і логічно відтворює навчальний матеріал. Відповідь є
достатньо повною, він вільно застосовує вивчений матеріал, розуміє факти, вміє
наводити окремі приклади на підтвердження думок, застосовує вивчений матеріал
у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати і систематизувати інформацію,
застосовувати загальновідомі докази у власній аргументації. Вступник допускає
деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі
недоліки в мовленнєвому оформленні, відтворенні хронологічної послідовності
подій.
Абітурієнт має глибокі і міцні знання. Правильне, точне визначення лінгвістичних
понять, обґрунтування відповіді, повне розуміння матеріалу, ілюстрація
теоретичних положень прикладами. Підбір переконливих аргументів на користь тієї
чи іншої позиції. Послідовний, зв’язний виклад матеріалу, дотримання мовних
норм, багатство слововживання. Не робить мовленнєвих помилок. Демонструє
здатність формулювати оцінку історичних процесів і подій, діяльності історичних
осіб, виявляти власну позицію щодо суперечливих фактів історії України.

ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ
Вступник має право на подання апеляції щодо результату ІУС, яку розглядає
апеляційна комісія, чий склад та порядок роботи якої затверджується наказом
директора Коледжу.
Апеляцію вступник подає особисто в письмовій формі не пізніше ніж за
один робочий день після оголошення результатів ІУС.

ПОРЯДОК ДІЙ ПІД ЧАС СИГНАЛУ “ПОВІТРЯНА ТРИВОГА”

Сигнал “Повітряна тривога” подають для всього населення, яке
попереджають про небезпеку ураження противником цього району. Співбесіду
на час тривоги припинятимуть і члени комісії для проведення ІУС разом із
вступниками покидатимуть аудиторію та організовано йтимуть в укриття.
Після надходження повідомлення про відбій тривоги потрібно повернутися
до аудиторії та продовжити співбесіду.

ПОРЯДОК* ДІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННІ ДИСТАНЦІЙНОЇ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ
Індивідуальні усні співбесіди для вступників, які зареєстровані на особливо
небезпечній території, проводяться дистанційно за їх зверненням.
Для участі в дистанційній ІУС необхідно подати потрібні документи з
накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника.
Для проходження ІУС у дистанційній формі вступник отримує покликання
на зустріч (на платформі Zoom, Microsoft Teams, Google Meets тощо), також йому
повідомляють дату та час її проведення.
Перед початком ІУС комісія має попередити вступника, що ІУС будуть
записувати, а сам вступник мусить дати згоду на запис співбесіди. У разі відмови
вступника від запису ІУС, співбесіду вважатимуть такою, яка не відбулася, а
вступник одержить незадовільну оцінку і не буде допущений до подальшої
участі в конкурсному відборі.
У разі проходження дистанційної ІУС зі вступником має бути візуальний
зв’язок для завершення процедури ідентифікації. Для цього вступник має вийти на
зв’язок з увімкненою камерою. Комісія для проведення ІУС здійснює візуальну
перевірку особи, яка вийшла на зустріч на підставі раніше надісланих документів.
Якщо є відмінності між особою, яка перебуває на зв’язку, та фото з надісланих
документів, ІУС припиняється через порушення з боку вступника, а вступник
отримує незадовільну оцінку, його не допускають д а подальшої участі в
конкурсному відборі. Комісія робить відповідний запис в екзаменаційному листку.
В разі відмови увімкнути відеозв’язок ІУС припиняють через неможливість
візуальної ідентифікації вступника, вступник дістає незадовільну оцінку, його не
допускають до подальшої участі в конкурсному відборі. Комісія робить
відповідний запис в екзаменаційному листку.
Якщо вступник пройшов візуальну ідентифікацію і впродовж ІУС
скаржиться на поганий зв’язок, то рішенням комісії для ІУС така особа може
перебувати лише на аудіозв’язку.

Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСП “ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА”
АРКУШ
' ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Вступник___________
Ступінь освіти:_____
Спеціальність______
Час початку відповіді
Дата співбесіди “____

(прізвище, ім ’я, по батькові)
фаховий молодший бакалавр
Час закінчення відповіді:
_______________2022 р.
Зміст відповіді з української мови

1.

2

.

3

.

4.

5.

Зміст відповіді з історії України

1.

2.

3.

4.

5.

Кількість балів___________

Підпис вступника

Члени комісії
(підпис)

(ім’я та прізвище)

(підпис)

(ім’я та прізвище)

(підпис)

(ім’я та прізвище)

Додаток 2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСП “ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА”
АРКУШ
‘ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Вступник___________
Ступінь освіти: ___
Спеціальність______
Час початку відповіді
Дата співбесіди “____
Номер
1 запитання
2 запитання
3 запитання
4 запитання
5 запитання
1 запитання
2 запитання
3 запитання
4 запитання
5 запитання

(прізвище, ім ’я, по батькові)
фаховий молодший бакалавр
Час закінчення відповіді:
_________ 2022 р.

Максимальна кількість балів за питання
Українська мова
10
10
10
10
10
Історія України
10
10
10
10
10

Бали за відповідь

*■

Кількість балів___________

Підпис вступника

Члени комісії
(підпис)

(ім’я та прізвище)

(підпис)

(ім’я та прізвище)

(підпис)

(ім’я та прізвище)

