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Положення про проведення співбесіди у   

МУ ім. О.І. Маринеска  НУ «ОМА» 

 
І. Загальні положення 

 

1.1 Положення для проведення співбесіди у МУ ім.О.І.Маринеска НУ 

«ОМА» (далі – МУ) розроблено Приймальною комісією МУ 

відповідно Умов прийому на навчання  до закладів фахової 

передвищої освіти в 2020 році (далі – Умов прийому), затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року 

№ 1350 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 

2020 року за № 49/34332. 1.4.   

1.2 Це положення визначає правила та порядок проведення співбесіди. 

1.3 Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 

рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсних предметів, за 

результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання 

вступнику рекомендації до зарахування.  Співбесіда проводиться в 

усній формі у вигляді індивідуальної бесіди з кожним вступником. 

 

 

ІІ. Організація та порядок проведення співбесіди 

 

      2.1. Програми співбесіди є програми зовнішнього незалежного        

оцінювання із загальноосвітніх предметів: «Українська мова та література» 

та «Математика». 

      2.2. Проведення вступного випробування у формі співбесіди здійснює 

комісія до якої залучаються не менше одного представника предметної 

комісії з конкурсних предметів («Українська мова та література» та 

«Математика»). 

 Головою комісії з проведення співбесіди призначається голова предметної 

екзаменаційної комісії з математики. 



      2.3. Підготовка питань для проведення вступного випробування у формі 

співбесіди з кожного конкурсного предмета покладено на відповідну 

предметну екзаменаційну комісію. 

      2.4. Аркуші та протоколи співбесіди із штампом Приймальної комісії 

зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх 

голові комісії по співбесіді перед початком співбесіди. 

      2.5. Стороннім особам без дозволу голови Приймальної комісії доступ до 

аудиторії, де проводяться співбесіда, категорично заборонений. Вступнику на 

співбесіді задають щонайменше три питання з кожного конкурсного 

предмету. У разі, якщо за отриманими відповідями члени комісії не можуть 

встановити рівень знань вступника, йому можуть бути задані додаткові 

питання. 

       2.6. Поставлені питання записуються членом комісії,  відповіді на них – 

вступником в аркуші співбесіди.  

       2.7. Під час проведення співбесіди вступнику забороняється 

використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні 

телефони. 

       2.8. Під час співбесіди у аркуші співбесіди відмічаються відповіді 

вступника, за шкалою «задовільно» або «незадовільно». Після закінчення 

співбесіди аркуш усної відповіді підписується всіма членами комісії та 

вступником. 

 

Рішення комісії про результати співбесіди оформлюється протоколом, у 

якому зазначається результат оцінювання співбесіди у вигляді мотивованого 

висновку такого змісту – «рекомендувати до зарахування» або «не 

рекомендувати до зарахування». Інформація про результати співбесіди 

оголошується вступникові в день її проведення. 

Перескладання співбесіди не допускається. Апеляція на результат співбесіди 

не приймається. 

 

      2.9. Вступники, які отримали позитивний висновок, рекомендуються 

Приймальною комісією до зарахування за результатами співбесіди й повинні 

виконати вимоги до зарахування у терміни, що визначені у Правилах 

прийому. 

       

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії_____________А.В.Нестеренко 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ім. О.І. МАРИНЕСКА  НУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

 

_______________________ 

(штамп навчального закладу) 

 

АРКУШ 

усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні  

з «Української мови та літератури» та «Математики» 

 

Вступник ______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Ступень освіти: фаховий молодший бакалавр 

Спеціалізація ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Час початку відповіді_________________________ 

Час закінчення відповіді_______________________ 

Дата випробування «______»__________20_____р. 

 

МОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Члени екзаменаційної комісії з проведення співбесіди: 

 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

 

Підпис вступника____________________________ 

 

 

 



Зміст відповіді з «Української мови та літератури» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Додаткові запитання: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Члени екзаменаційної комісії з проведення співбесіди: 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

 

 



Зміст відповіді з «Математики» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Додаткові запитання: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Члени екзаменаційної комісії з проведення співбесіди: 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

__________________      ___________________________________ 

         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 

 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ім. О.І. МАРИНЕСКА  НУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

«Затверджую»                                                                          

Начальник училища                                                                 

                                                                                                  . 

_______________ Сабуров О.І.                                          

від «______»_________ 2020 р. 

 

 

 

 

 

Положення про організацію та проведення 

вступних випробувань у   

МУ ім. О.І. Маринеска  НУ «ОМА» 

 
 

 

Дане Положення розкриває порядок організації та проведення вступних 

випробувань у МУ ім.О.І. Маринеска НУ «ОМА» у 2020 році.  

Це Положення розроблено приймальною комісією МУ ім.О.І.Маринеска НУ 

«ОМА» (далі – МУ) відповідно Умов прийому на навчання  до закладів 

фахової передвищої освіти в 2020 році (далі – Умов прийому), затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 

49/34332. 1.4.    

1. Організація та проведення вступних випробувань для вступу на 

навчання до МУ покладається на приймальну комісію  МУ, яка працює 

на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до 

законодавства України, Умов прийому до ЗВО України, Правил 

прийому МУ та Положення про приймальну комісію.  

2. Вступні випробування у МУ проводяться у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних 

предметів на основі повної (11 кл.) загальної середньої освіти – з 

«Української мови та літератури» і «Математики» або «Фізики» (на 

вибір вступника). На співбесіду виносяться питання з української мови 

та літератури і математики.  

3. 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, у яких проводяться 

вступні випробування, не допускаються.  

4. Для проведення конкурсних вступних випробувань створюються 

предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесіди. 

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій 

видається начальником МУ. 

5. Керівництво предметною екзаменаційною комісією покладається на 

одного з членів, як правило, голову предметної (циклової) комісії чи 

найбільш досвідченого викладача відповідної дисципліни. В обов’язки 

голови екзаменаційної комісії входить: а) керівництво і контроль за 

роботою членів відповідної комісії; б) ознайомлення екзаменаторів з 

порядком проведення вступних випробувань; в) спостереження за 

ходом вступних випробувань з відповідної дисципліни; г) безпосередня 

участь у проведенні вступних іспитів; д) узагальнення підсумків 

вступних випробувань; е) вибіркова перевірка письмових 

екзаменаційних робіт. 

6. Голова предметної екзаменаційної комісії додатково перевіряє 

письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 

двохсотбальною шкалою оцінювання знань менше, ніж на 100 балів, 

більше, ніж на 180 балів.  

7. Керівництво і контроль за роботою предметних екзаменаційних комісій 

здійснюється головою приймальної комісії . 

8. Голови предметних екзаменаційних комісій , які відповідають за 

проведення вступних випробувань, складають необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться у МУ, 

екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді 

вступника. 

9. Завдання для письмових екзаменаційних робіт для вступників на основі  

повної загальної середньої освіти складаються на основі програм 

зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року. Не 

допускається введення до екзаменаційних матеріалів завдань, що 

виходять за межі зазначених програм.  

10. Затверджені екзаменаційні білети та інші екзаменаційні матеріали 

тиражуються у необхідній кількості і зберігаються як документи 

суворої звітності. Екзаменаційні білети і завдання для письмових 

екзаменаційних робіт видаються екзаменаторам за 15 – 20 хвилин до 

початку екзамену. Комплект білетів повинен охоплювати усю 

програму вступних випробувань з даної дисципліни. Кількість білетів 

повинна бути не меншою від кількості тих, хто екзаменується у даній 

групі.  



11. Вступні іспити проводяться у строки, встановлені Правилами прийому, 

згідно розкладу, затвердженого головою приймальної комісії 

навчального закладу.  

12. Вступник отримує тільки один екзаменаційний білет. Заміна 

екзаменаційного білета не дозволяється. Умови завдань вступник може 

уточнювати у відповідальних осіб.  

13. Письмові екзамени проводяться одночасно з усім складом групи.  

Вступні випробування у письмовій формі, що проводить МУ, 

приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній 

аудиторії.  

14. Порядок оформлення письмових робіт доводиться до відома 

вступників членами екзаменаційної комісії перед початком вступного 

випробування.  

15. Особисті речі (сумки, портфелі, книги, зошити, папір, електронні 

довідники і словники, будь-які технічні засоби, у тому числі мобільні 

телефони тощо) до аудиторії, де проводиться випробування, 

вступникам заносити не дозволяється.  

16. Під час випробувань вступники зобов’язані підтримувати тишу та 

порядок в аудиторії. Під час випробувань не можна спілкуватись, 

обмінюватись місцями з іншими вступниками, а також вживати їжу та 

виходити з аудиторії.  

17. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні 

аркуші зі штампом МУ зберігаються у відповідального секретаря 

Приймальної комісії МУ, який видає їх голові екзаменаційної комісії в 

необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.  

18. Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, 

де проводиться вступний письмовий іспит. 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. 

19. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються 

такі норми часу (в астрономічних годинах): з української мови та 

літератури – 180 хвилин; з математики – 180 хвилин, з фізики – 180 

хвилин. 

20. У разі використання вступником під час вступного випробування 

сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що робиться запис у 

протоколі вступного випробування. На екзаменаційній роботі такого 

вступника член відповідної екзаменаційної 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, незважаючи на обсяг і зміст написаного. Апеляції з питань 

відсторонення від випробування не розглядаються.  

21. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування 

вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени 

екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність 

оформлення титульного аркуша письмової роботи. 

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

виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх 

незакінченими.  

23. Після закінчення екзамену голова предметної екзаменаційної комісії 

передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві 

Приймальної комісії. 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, що можуть розкрити її авторство, робота не 

шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної 

комісії, додатково перевіряє голова відповідної екзаменаційної комісії.  

24. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального 

секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки усіх робіт. 

Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним 

секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив 

шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові 

відповідної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами 

комісії для перевірки.  

25. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні МУ 

членами відповідної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена не 

пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.  

26. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості 

з шифрами та підписами членів відповідної екзаменаційної комісії 

передаються головою предметної екзаменаційної комісії або 

відповідальному секретареві Приймальної комісії або його 

заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у 

відомості прізвища вступників.  

27. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. 

28. 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.  

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії_____________А.В.Нестеренко 

 

 


