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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
При вступі до комунального закладу «Дніпровський базовий фаховий
медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» в 2022 році для
здобуття освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра згідно
з Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в
2022 році, затвердженого Наказом МОН України 20.04.2022 р. № 364, зі
змінами, затвердженими наказом МОН України від 02.05.2022 року № 400,
передбачено вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди.
Індивідуальна усна співбесіда (далі ІУС) – форма вступного
випробування, яка передбачає очне або дистанційне оцінювання знань
вступника з двох предметів (біологія та українська мова), за результатами
якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою від 100 до 200 або
ухвалюється рішення про незадовільну оцінку вступника.
Вступні випробування у формі ІУС проводяться в усній формі,
дистанційно або очно, відповідно до затверджених предметною
екзаменаційною комісією завдань.
Наказ
про
затвердження
складу
комісії
видається
директором коледжу.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
УСНОЇ СПІВБЕСІДИ
Список осіб, допущених до індивідуальної усної співбесіди, ухвалюється
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.
Перепусткою на ІУС є документ, що посвідчує особу вступника. Для
проведення ІУС формуються групи вступників в порядку надходження
(реєстрації) документів. Група складається з не більше як 30 осіб.
Програми співбесід з конкурсних предметів затверджує голова
приймальної комісії.
Вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди
проводяться предметними екзаменаційними комісіями.
Повноваження комісій для проведення індивідуальної усної співбесіди
визначаються відповідно до Положення про Приймальну комісію
комунального закладу «Дніпровський базовий фаховий медичний коледж»
Дніпропетровської обласної ради». Наказ про затвердження складу комісій
для проведення співбесід видається не пізніше 31 травня 2022 року.
Керівництво та координація роботою комісій покладається на
відповідального секретаря приймальної комісії.
Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за проведення
індивідуальної усної співбесіди, попередньо складає необхідні матеріали для
співбесіди: програми індивідуальної усної співбесіди, екзаменаційні білети,

критерії оцінювання відповідей вступника, які затверджуються головою
приймальної комісії.
Програми індивідуальної усної співбесіди оприлюднюються на
офіційному сайті комунального закладу «Дніпровський базовий фаховий
медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» http://dbmk.dp.ua/
Індивідуальні усні співбесіди проводяться у строки, передбачені
Правилами прийому у 2022 році. Розклад проведення індивідуальної усної
співбесіди затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється
на офіційному сайті комунального закладу «Дніпровський базовий фаховий
медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» та інформаційному
стенді приймальної комісії.
Індивідуальна усна співбесіда проводиться на основі складених програм,
що відповідають програмам загальноосвітніх закладів освіти, з таких
предметів: українська мова та біологія.
Голови предметних комісій складають і подають на затвердження голові
приймальної комісії завдання з української мови та біології.
Індивідуальна усна співбесіда проводиться комісією, до складу якої
входить по одному викладачу з кожного предмету та член приймальної
комісії. В аркуші співбесіди вступника екзаменаційна комісія оцінює
виконання кожного завдання та виставляє підсумковий бал.
Час проведення співбесіди становить не менше ніж 15 хвилин з одним
вступником. Опитування одного вступника проводиться окремо за кожним
конкурсним предметом.
Під час індивідуальної усної співбесіди вступник обирає білет шляхом
випадкової вибірки і відповіді фіксує в аркуш співбесіди, при цьому пояснює
обґрунтованість свого вибору. Члени комісії відмічають правильність
відповідей вступника в аркуші співбесіди та оцінюють їх згідно з критеріїв
оцінювання відповідей вступника на співбесіді.
Співбесіда проводиться з чотирьох розділів конкурсних предметів згідно
програми базової середньої освіти (для вступників на основі базової школи)
або зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету, яка
складена на основі навчальних програм для закладів загальної середньої
освіти. Позитивна оцінка співбесіди виставляється при наявності позитивної
оцінки з двох предметів.
Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на
навчання, до участі у конкурсному відборі на державне замовлення не
допускаються.
Під час проведення ІУС вступникам забороняється використовувати
підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з
розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, не
передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником

під час ІУС сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням),
він відсторонюється від участі у співбесіді. На його аркуші екзаменатори
вказують причину та час відсторонення. За таку роботу виставляється
незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у
визначений розкладом час до участі у конкурсному відборі на регіональне
замовлення не допускаються. При наявності поважних причин,
підтверджених документально, індивідуальна усна співбесіда може бути
проведена в інший день. Перескладання співбесіди не дозволяється.
Аркуш співбесіди підписується вступником та екзаменаторами і
вкладається
в особову справу. Результати співбесіди фіксуються у
відомостях проведення ІУС і протоколі співбесіди, який по закінченню ІУС
підписується екзаменаторами.
Проведення індивідуальної усної співбесіди он-лайн.
В призначений час та дату абітурієнт підключається до індивідуальної
усної співбесіди з екзаменаційною комісією за допомогою програмного
забезпечення ZOOM шляхом активації посилання, що надходить йому через
Viber.
ІУС проводиться тільки при включеній веб-камері в ноутбуці або
персональному компьютері та передбачає пред’явлення оригіналу документа
що посвідчує особу абітурієнта, а також його одноосібного перебування у
приміщенні.
Після обрання за допомогою генератору випадкових чисел номеру аркуша
ІУС абітурієнт, знайомиться з його змістом та за допомогою дистанційного
керування екраном дає відповіді на запитання та підписує аркуш ІУС. Час
проведення ІУС становить не менше ніж 15 хвилин. Під час відповіді члени
комісії заповнюють протокол співбесіди.
Інформація про результат співбесіди оголошується вступникові в день її
проведення.
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ
Індивідуальна усна співбесіда проводиться в терміни:
• для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти з
14 по 21 липня 2022 року;
• для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти з 08
по 16 серпня 2022 року.

Індивідуальна усна співбесіда проводиться за окремим розкладом, який
доводиться до відома вступників. В розкладі вказується дата та час
проведення індивідуальної усної співбесіди.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ
За результатами індивідуальної усної співбесіди рівень знань абітурієнтів
оцінюється за шкалою до 200 балів. Оцінювання відповіді абітурієнта
проводиться згідно критеріїв оцінювання, а саме перші три питання з біології
оцінюються максимально в 28 балів кожне питання, четверте відкрите
питання оцінюється в 16 балів. При оцінюванні відповіді вступника
враховуються:
• правильність, повнота відповіді;
• ступінь розуміння та усвідомленого відтворення вивченого;
• логічність, зв'язність, мовне оформлення відповіді;
• вміння застосовувати вивчені правила до конкретних випадків і
наводити самостійно дібрані приклади до вивчених правил.
Якщо вступник достатньо засвоїв основні поняття та категорії, вільно
відтворює навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює
події з точки зору біологічного взаємозв'язку, здатен дати порівняльну
характеристику явищ, формує і аргументує власну думку, може застосувати
знання при оцінці конкретних явищ,
Недостатнім рівнем знань вважати, якщо абітурієнт:
• має фрагментарні знання про біологічні
об'єкти та неповно
характеризує їх загальні ознаки;
• мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності;
• допускає грубі помилки у визначенні понять, при використанні
термінології.
З української мови перші три питання оцінюються в 28 балів кожне
питання, четверте відкрите питання оцінюється в 16 балів. і достатнім рівнем
знань з української мови в четвертому питанні вважається якщо у відповіді
вступника:
• правильно виконані в повному обсязі завдання будь-якого рівня,
відмічене володіння нормами сучасної української мови;
• усвідомлений, обґрунтований виклад основних понять питання з
наведенням доречних прикладів;
• грамотно проаналізовані мовні явища, поняття, ґрунтовно й повно
пояснено орфограми, визначено структури речень, пояснено наявність
у них пунктограми та правила їх вживання;

• відповідь правильна, вступник висловлюється літературною мовою,
достатній словниковий запас, але є незначні фактичні орфографічні,
пунктуаційні, граматичні чи мовленнєві помилки;
Недостатнім рівнем знань з української мови вважати:
• якщо відповідь абітурієнта не задовольняє вищезазначені вимоги;
• відповідь відсутня чи неправильна, неправильний хід міркувань;
Загальна сума балів з двох предметів може становити до 200 балів.
«Незадовільно» оцінюється яка набрала менше 50 балів з однієї дисципліни.
ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ СИГНАЛІ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»
Сигнал «Повітряна тривога» подається для всього населення, яке
попереджається про небезпеку ураження противником даного району.
1. Діяти за вказівками викладачів та керівництва.
2. Швидко, організовано без паніки спустись сходами у підвальне
приміщення коледжу просп. Богдана Хмельницького, 23.
3. Після відміни повітряної тривоги можна повертатися до аудиторії

Відповідальний секретар
приймальної комісії

________ О.С.Федорці

