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I. зАгАльнI поло)ItЕння

при вступi до комун€tльного закладу <<хустсъкий базовий медичний
фаховий коледж)> ЗакарпатськоТ обласноi ради) в 2О22 роцi для здобуття
освiтньо-професiйного рiвня фахового молодшого бакалавра згiдно з
порядком прийому на навчання до закладiв фаховоi передвищоi освiти в
2022 Роцi, затвердженого Наказом моН Украrни 20.04.2о22 р. Jф з64, зi

"змiнамИ, 
затвердженими наказом моН Украiни вiд 02.05 .2022 року JЪ 400,

передбаЧено встУпне випРобуваннЯ у формi iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди.
IндивiдуаJIьна усна спiвбесiда (далi IyC) форма вступного
випробування, яка передбачае очне або дистанцiйне оцiнювання знань
вступника з двох предметiв (бiологiя та украiъсъка мова), за результатами
якоi виставляеться одна позитивна оцiнка за шк€шою вiд 100 до 200 або
ухвалюеться рiшення про незадовiльну оцiнку ватупника.

Вступнi випробування у формi IYC в КЗ <Хустський базовий медичний
фаховий коледж)> проводяться В уснiй формi, очно, вiдповiдно до
затверджених IIредметною екзаменацiйною комiсiею завданъ.

наказ .'ро затвердження складу koMicii видаеться директором
коледжу.

ОРГАНIЗАЦIЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ШДИВIДУАЛЬНОiУСНОi
СПIВБЕСIДИ

список осiб, допущених до iндивiдуалънот усноi спiвбесiди, ухвалюеться
рiшенням приймальноi KoMicii, про що складаеться вiдповiдний протокол.
Перепусткою на IyC е докуменТ, Що посвiдчуе особУ вступника. Щля
проведення IyC формуються групи вступникiв В порядкУ надходження
(peecTpartii) документiв. Група складаеться з не бiльше як 30 осiб.

програми спiвбесiд з конкурсних предметiв затверджус голова
приймальноi KoMicii.

Вступнi випробування у формi iндивiдуальноi усноi спiвбесiди
проводяться предметними екзаменацiйними комiсiями.

ПовноваженнЯ комiсiЙ для проВеденнЯ iндивiдуальноi усноi спiвбесiди
визначаються вiдповiдно до Положення про Приймалъну комiсiю
комунального закладу <<хустський базовий медичний фаховий коледж))
Закарпатськоi обласноi ради). Наказ про затвердженнrI складу комiсiй для
проведення спiвбесiд видаеться не пiзнiше 31 травня 2022року.

керiвництво та координацiя роботою комiсiй гIокJIадаеться на
вiдповiда;тьного секретаря приймальноi koMicii.

голова предметноi екзаменацiйноi koMiciТ, який вiдповiдае за проведення
iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди, гlопередньо складае необхiднi матерiали дляспiвбесiди: програми iндивiдуальноi усноi спiвбесiди,



критерii оцiнювання
приймалъноТ KoMicii.

вiдповiдей вступника, якi затверджуютъся головою

програми iндивiдуальноi усноi спiвбесiди оприлюднюютъся наофiцiйному сайтi комун€Lльного закладу <Хустсъкий базовий медичний
фаховий коледж) Закарпатсъкот обласноi ради) @Iндивiдуальнi ycHi спiвбесiди проводяться у строки, передбаченi
Правилами прийому у 2О22 Роцi. Розклад проведення iндивiдуал""оi усноi

,:1'."Ч:'iДИ 
ЗаТВеРДЖУеТЬСЯ Головою приймалъноi KoMicii i оприлюднюсться наофtцtйному сайтi комуналъного закладу <<Хустський базовий медичний

фаховиЙ коледж)> ЗакарпаТсъкоi обласноТ ради>) та iнформацiйному стендi
приймалъноi KoMicii.

Iндивiду€Lлъна усна спiвбесiда проводиться на oc'oBi складених про|рам,що вiдповiдають програмам загЕulъноосвiтнiх закладiв освiти, з таких
предметiв: украiЪська мова та бiологiя.

Iндивiду€lJIьна усна спiвбесiда проводитъся комiсiсю, До складу якоi
входить по два викладачi з кожного предмету. В аркушi спiвбесiди вступника
екзаменацiйна комiсiя оцiнюе вiдповiдi кожного запитання та виставляе
пiдсумковий бал.

час проведення спiвбесiди становитъ не менше нiж 15 хвилин з однимвступником, опитування одного вступника проводитъся окремо за кожним
конкурсним предметом.

ПiД час iндивiдуальноi усноi спiвбесiди вступник усно вiдповiдае на тризапитанНя рiзноТ складностi. Вiдповiдi фiксуютъся викладачами у аркушiryс, ЧленИ KoMicii вiдмiчаЮтъ правильнiсть вiдповiдей вступника в аркушi
спiвбесiди та оцiнюють ix згiдно з критерiiЪ оцiнювання вiдповiдей вступника
на спiвбесiдi.

спiвбесiда проводиться з конкурсних предметiв згiдно програми базовоi
середнъоi освiти (лля вступникiв на ocнoBi базовоi школи) або зовнiшнього
незалежного оцiнюваннrl з вiдповiдного предмету, яка складена на ocHoBiнавчальних програм дл8 закладiв заг€шънот середньоi освiти. Позитивнаоцiнка спiвбесiди виставляетъся при HEUIBHocTi позитивноi оцiнки з двохпредметiв.

Пiд час проведення IyC вступникам забороняетъся використовувати
пiдручники, засоби технiчноi iнформацiт, мобiльнi телефони, к€lJIъкулятори з
розширеними функцiями, навчаJIьнi посiбники та iншi матерiали, непередбаченi рiшенням Приймальноi koMicii. В разi користуваннrI вступником
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особи, якi без поважних причин не з'явил ися навступне випробування увизначений розкладом час до участi у конкурсному вiдборi на регiон€tJIьнезамовлення не допускаються. При наявностi поважних причин,,пiдтверджених 
документалъно, iнди"iдуальна усна спiвбесiда може бутипроведена в iнший денъ. Перескладання спiвбесiди не дозволяеться.

Аркуш спiвбесiди пiдписуетъся вступником та екзаменаторами iВКЛаДаеТЪСЯ В ОСОбОВУ СПРаВУ, РеЗУЛЪтати спiвбесiди фiксуються у вiдомостяхпроведення IYC, який по закiнченню IYC пiдписуетъся екзаменаторами.

TEPMIH ПРОВЕДЕННrI СПIВБЕСЦИ
Iндивiду€lJIъна усна спiвбесiда проводитъся в термiни:
' ДЛЯ ОСiб' ЯКi ВСТУПаЮТЪ На oc'oBi базовоi заг€шIъноi середнъоi освiти19 липня 2022року;
О ДЛЯ ОСiб' ЯКi ВСТУПаЮТЪ На oc'oBi повноi загалъноi середнъоi освiти 09серпня 2022року.

Щати проведення iндивiДуалъних усних спiвбесiд доводитъся до вiдома

ЖЖ;;;J^"i".кrrадi 
вкЕlзуетъс я дата та час проведення iндивiдуальнот

КРИТЕРIi ОЦIНЮВАННЯ

пiд час IYC стороннiми джерелами iнформацii (в тому числi пiдказуванням),BiH вiдсторонюеться вiд участi у ..rl"О.сiдi. На його аркушi екзаменаторивказують причину та час вiдстороненIш. За таку роботу виставляетъсянезадовiлъна оцiнка нез€Lлежно вiд обсяry i змiсту написаного.

за резулътатами iндивiдуальноI усноi спiвбесiди рiвенъ знань абiтурiентiвоцiнюеться За шк€lJIою До 2оо балiв. оцiнювання вiдповiдi абiтурiснтапроводиться за 12-балъною шкзгiдно{одатка;;ff#'"r#l}#;Т.,'"1"#;Т].;ЖilI.Ir:L:Н;

ffЖrК*li"""О 
КОЛеДЖ)) В 2022р. При оцiнюваннi вiЙовiдi вступника

. правилънiстъ, повнота вiдповiдi;
о ступiнъ розумiння та усвiдомленого вiдтворення вивченого;о логiчнiстъ, зв'язнiстъ, мовне оформлення вiдповiдi;r вмiння застосовувати вивченi гIравила до конкретних випадкiв iнаводити самяостiйно дiбранi приклади до вивчених правил.З украiъсЁ'коi мови та бiологii оцiнюються три питання таким чином:перше питання - 3 бали; друге питання - 4 бали;трете питання - 5 балiв.
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ПОРЯДОК ЛЙ ПРИ СИГНАЛI (ПОВIТРЯНА ТРИВОГА)
1. Сигнал <<Повiтряна тривога) подаеться для всього населення,

попереджасться про небезпеку ураження противником даЕого району.
2. Щiяти за вказiвками викладачiв та керiвництва.

3. Пiсля вiдмiни повiтряноi тривоги можна повертатися до аудиторii

яке

В iдповiдальний секретар
приймальноi KoMicii Л.!. Семен
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