


3. Комісія для проведення вступних індивідуальних співбесід та творчих 

конкурсів є функціональним підрозділом Приймальної комісії, яка створюється 

за наказом ректора Коледжу. 

4. До комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до 

Коледжу у поточному році. 

5. Розклад проведення вступних індивідуальних усних співбесід та 

творчих конкурсів затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється на вебсайті www.lpc.org.ua та інформаційному стенді не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями, освітньо-професійними ступенями та 

формами навчання. 

 

2. Організація та проведення вступних індивідуальних усних співбесід  

та творчих конкурсів 

1. Програми вступних індивідуальних усних співбесід та творчих 

конкурсів затверджує голова Приймальної комісії Коледжу не пізніше 31 

травня 2022 року.  Програми індивідуальних усних співбесід та творчих 

конкурсів оприлюднюються на вебсайті www.lpc.org.ua Коледжу. У програмах 

містяться критерії оцінювання підготовленості вступників. 

3. В 2022 році вступні індивідуальні усні співбесіди та творчі конкурси 

проводяться в очній та дистанційній (в окремих випадках) формі. 

4. Вхід до аудиторій розпочинається за 30 хвилин до початку вступних 

індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів.  

Абітурієнти, які проходять вступні індивідуальні усні співбесіди, творчі 

конкурси допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що 

посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 

років після 01 січня 2022 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

Розміщення вступників в аудиторіях проводять  технічні працівники 

Приймальної комісії Коледжу.  Кількість вступників в одній аудиторії  Коледж 

обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і 

нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог. 

5. Під час проведення вступних індивідуальних усних співбесід, творчих 

конкурсів повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а 

вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень 

своїх знань, умінь та здібностей. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

6. Під час проведення вступних індивідуальних усних співбесід, не 

допускається користування електронними приладами, підручниками, 

навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено 

рішенням Приймальної комісії.  



У разі використання абітурієнтом сторонніх джерел інформації (у тому 

числі підказки) він відсторонюється від участі в індивідуальній  усній 

співбесіді, про що складається акт. На роботі такого вступника членами 

екзаменаційної комісії вказується причина відсторонення та час, ухвалюється 

рішення про негативну оцінку («незадовільно») і вступник не допускаються до 

участі у  конкурсному відборі на навчання.  

Апеляції з питань відсторонення від вступної індивідуальної усної 

співбесіди не розглядаються. 

7. Вступні індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси проводяться не 

менше ніж двома членами екзаменаційної комісії, згідно з розкладом 

випробувань.  

Під час проведення вступних індивідуальних усних співбесід, творчих 

конкурсів члени відповідних екзаменаційних комісій відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди. Опитування одного вступника триває не більше 

15 хвилин. Додаткові запитання членів комісії, що приймають індивідуальні 

усні співбесіди, творчі конкурси, не повинні виходити за межі програм.  

Після закінчення вступної індивідуальної усної  співбесіди, творчого 

конкурсу аркуш співбесіди підписує абітурієнт та члени відповідної 

екзаменаційної комісії.  

За результатами вступної індивідуальної усної співбесіди з двох 

предметів (української мови, математики) для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра виставляється одна позитивна оцінка за 

шкалою 100-200 або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»). Кожен предмет оцінюється за 12-ти бальною шкалою, 

обчислюється середнє арифметичне з двох предметів, яке переводиться у шкалу 

100-200, відповідно до таблиці переведення. Відповідні таблиці містяться у 

програмах індивідуальних усних співбесід.  

За результатами творчого конкурсу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра виставляється одна позитивна оцінка за 

шкалою 100-200 або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»). 

За результатами вступної індивідуальної усної співбесіди з трьох 

предметів (української мови, математики, історії України) для здобуття ступеня 

бакалавра виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 з кожного 

предмета. 

Вступні індивідуальні усні співбесіди та творчі конкурси проводяться  

відповідно до програм співбесід та творчих конкурсів для певної категорії 

вступників. 

Результати вступних індивідуальних усних співбесід та творчих 

конкурсів   оголошуються не пізніше наступного дня після їх проведення та 

розміщуються на вебсайті www.lpc.org.ua Коледжу.  



8. Вступники, які не з'явились на вступну індивідуальну усну співбесіду 

чи творчий конкурс без поважних причин у визначений за розкладом час, до 

участі у конкурсі на зарахування на навчання за регіональним замовленням не 

допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, 

вступники можуть допускатись до складання вступних випробувань з дозволу 

голови Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення та 

розкладу.  

9. Перескладання вступних індивідуальних усних співбесід, творчих 

конкурсів з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких 

було оцінено балами, нижче ніж визначена Правилами прийому кількість балів, 

необхідна для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза 

конкурсом, до інших випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

10. Під час повітряної тривоги всі вступники, а також екзаменатори 

переходять в найближче укриття, а після завершення повітряної тривоги 

повертаються у приміщення Коледжу. Якщо повітряна тривога не буде 

тривалою, вступники зможуть продовжити проходити вступні індивідуальні 

усні співбесіди, творчі конкурси; якщо ж вона триватиме довго – зможуть 

скласти ці випробування в інший день в межах строків проведення вступних 

іспитів. 

11. Аркуші з результатами вступних індивідуальних усних співбесід, 

творчих конкурсів абітурієнтів, які не прийняті на навчання, зберігаються 

протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

Аркуші з результатами вступних індивідуальних усних співбесід, творчих 

конкурсів вступників, що зараховані на навчання до КЗВО «луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради та Луцького педагогічного 

фахового коледжу, зберігаються в  особових справах студентів. 

 

 

Відповідальний секретар  

Приймальної комісії                                Лілія БОРЕМЧУК  


