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Це положення регламентує порядок проведення індивідуальних усних 

співбесід у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету» (далі – ВСП «ФКІТЗ НАУ»).  

Положення розроблене Приймальною комісією ВСП «ФКІТЗ НАУ» (далі 

Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2022 році (зі змінами затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400), затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року № 364 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за №486/37822, 

Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного 

авіаційного університету» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2022 році (далі – Правила прийому)  та Положення про 

приймальну комісію ВСП «ФКІТЗ НАУ».  

 

І. Загальна частина 

1.1. Індивідуальні усні співбесіди  (далі – ІУС) у ВСП «ФКІТЗ НАУ» 

проводяться для відбору вступників на основі базової загальної середньої освіти, що 

претендують на участь у конкурсі на місця державного замовлення. 

 

II. Організація проведення співбесід 

2.1. Для проведення ІУС для відбору на навчання вступників з визначених у 

пункті 1 цього Положення формуються предметні екзаменаційні комісії.  

2.2. Голови відповідних комісій складають необхідні матеріали для 

проведення співбесід: програми, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та 

подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за тиждень 

до крайньої дати їх оприлюдення на вебсайті коледжу.  

ІУС для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої освіти проводяться за програмами 

дисциплін базової середньої освіти. 

2.3. ІУС проводяться відповідно до затвердженого розкладу.  

2.4. Для проведення ІУС Приймальною комісією формуються групи по 

окремих спеціальностях (освітньо-професійних програмах) у порядку реєстрації 

документів. Кількість осіб в групах визначається залежно від кількості поданих заяв 

на відповідні спеціальності (освітньо-професійні програми), але не більше ніж 30 

осіб у групі.  

Особам, які допущені до ІУС, видається екзаменаційний лист встановленої 

Приймальною комісією форми, яке разом із ІD-карткою (паспортом) є перепусткою 

на співбесіду.  

 

 

 

 

III. Проведення ІУС 



3.1. На ІУС забезпечується спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам 

надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і 

умінь.  

3.2. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться ІУС, не допускаються.  

3.3. Бланки аркушів ІУС зі штампом Приймальної комісії зберігаються у 

відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові відповідної 

комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком співбесіди.  

3.4. ІУС, що проводить ВСП «ФКІТЗ НАУ» у випадках, передбачених 

Порядком прийому та Правилами прийому, проводяться з кожним вступником не 

менше ніж двома членами комісії, яких у день ІУС призначає голова предметної 

комісії згідно з розкладом.  

3.5. ІУС із вступниками, які вступають для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти 

проводяться з двох предметів згідно з переліком конкурсних предметів відповідно 

до Правил прийому.  

3.6. ІУС проводиться в коледжі очно (у виняткових випадках дистанційно) та 

в один день із обох предметів. 

У разі звучання сигналу «Повітряна тривога» вступникам та їх батькам 

забезпечується доступ до надійного укриття. 

3.7. ІУС проводиться дистанційно в разі перебування вступника за кордоном, 

на тимчасово окупованій території або на території населених пунктів на лінії 

зіткнення (для осіб, які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи). Такий 

вступник має надіслати на електронну поштову скриньку Приймальної комісії 

Коледжу vstup@kitz.nau.edu.ua документи, що підтверджують його перебування за 

кордоном, на тимчасово окупованій території або на території населених пунктів на 

лінії зіткнення (для осіб, які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) та 

заяву встановленої форми (Додаток 1) в період подання заяв та документів, 

визначених Правилами прийому.  

Заява та документи, що підтверджують перебування вступника за кордоном, 

на тимчасово окупованій території або на території населених пунктів на лінії 

зіткнення (для осіб, які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) 

підписуються його кваліфікованим електронним підписом. 

3.8. Дистанційна ІУС проводиться з використанням платформ Zoom або 

Google Meet. 

Обов’язковою умовою проведення  ІУС в дистанційному форматі є стійкий 

відео- та аудіозв’язок у вступника. Перед початком ІУС в дистанційному форматі 

вступник пред’являє на камеру оригінал документа, що посвідчує особу (ІD-картка) 

з метою його ідентифікації. У випадку технічних проблем (переривання відео- чи 

аудіозв’язку) вступник отримує новий білет (не більше одного разу).  

3.9. Для визначення результатів ІУС із вступниками, які вступають для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі 

базової середньої освіти використовується 100-200 бальна шкала оцінювання знань 

вступників.  



Вступник допускається до участі в конкурсі на здобуття освіти за державним 

замовленням, якщо за підсумками ІУС він отримав від 100 до 200 балів.  

Якщо вступник за результатами ІУС отримав менше 100 балів, то ухвалюється 

рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно») і такий вступник не бере 

участі в конкурсі на здобуття освіти за державним замовленням.  

3.10. ІУС проводиться не менше ніж двома членами комісії (з кожного предмета) 

з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом 

у день проведення вступного випробування. 

3.11. Під час ІУС члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який після закінчення ІУС 

підписується вступником та членами відповідної комісії.  

Під час проведення ІУС в дистанційному форматі члени комісії відмічають 

правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по 

закінченню співбесіди підписується членами комісії та пред’являється на камеру 

вступникові. 

3.12. Інформація про результати ІУС оголошується вступникові в день її 

проведення. 

Інформація про результати ІУС в дистанційному форматі оголошується 

вступникові відразу після її складання. 

3.13. Рішення комісії про результати ІУС оформляється  відомістю співбесіди. 

 

IV. Порядок подачі та розгляду апеляційних заяв 

4.1. Порядок подачі і розгляду апеляційних заяв відбувається відповідно до 

Положення про апеляційну комісію Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного 

авіаційного університету». 

4.2. Апеляції на результати ІУС в дистанційному форматі не приймаються. 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні Приймальної комісії ВСП «ФКІТЗ НАУ» 

(протокол №04 від «25» травня 2022 р.). 

 

  



Додаток 1 
до Положення про проведення індивідуальних 

усних співбесід у Відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування Національного 

авіаційного університету» в 2022 році 

 

Голові Приймальної комісії 

ВСП «ФКІТЗ НАУ» 

Ользі МИХАЙЛЕНКО 

ПІБ вступника 

Електронна адреса вступника 

 

ЗАЯВА 

Прошу дозволити мені скласти індивідуальну усну співбесіду в дистанційному форматі у 

зв’язку з тим, що я перебуваю за кордоном/на тимчасово окупованій території/на території 

населених пунктів на лінії зіткнення (обрати потрібний варіант). 

 

До заяви додаю документи, що підтверджують моє перебування за межами України/на 

тимчасово окупованій території/на території населених пунктів на лінії зіткнення (обрати 

потрібний варіант).. 

 

Дата        

 

Кваліфікований електронний підпис 


