
 

  



 

Загальні положення 

1. Індивідуальна усна співбесіда (далі - Співбесіда) - форма вступного 

випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) 

оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з 

одного предмета, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за  

шкалою 100-200 (з кроком в п’ять балів) або ухвалюється рішення про негативну 

оцінку вступника («незадовільно»).  

2. До вступних випробувань у формі Співбесіди допускаються особи 

відповідно до Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» в 2022 

році (далі — Правила, Коледж). Екзаменаційна комісія здійснює ідентифікацію 

абітурієнтів та проводить організаційну процедуру вступного  випробування. 

3. Співбесіда з української мови проводиться за розкладом, який 

затверджується головою Приймальної комісії.  

4. Програма Співбесіди відповідає програмі для проведення вступних  

іспитів з української мови, яка співвідноситься з програмою базової середньої 

освіти з української мови. Співбесіда проводиться  у формі усних відповідей на 

запитання. 

5. Для проведення Співбесіди Голова предметної екзаменаційної комісії 

складає білети для співбесіди. Білет індивідуальної усної співбесіди складається з 

п’яти блоків основних розділів шкільної програми .  

6. Вступник самостійно обирає Білет, називаючи будь-яку цифру від 1 до 30.  

7. Вступне випробування відбувається у синхронному режимі онлайн 

згідно з розкладом за допомогою онлайн платформи  Zoom.  

8. Усі завдання затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше , як 

за 1 місяць до початку прийому документів.  

9. Вступник під час відповіді має право робити записи на листку. 

Забороняється використання підручників, посібників, довідкової літератури, 

електронних носіїв інформації.  

10. Коледж здійснює запис Індивідуальної усної співбесіди. Абітурієнтам 

заборонено вести запис співбесіди.  

11. Вступне випробування у формі Співбесіди з кожним вступником 

проводять Екзаменатор, якого призначає голова Приймальної комісії згідно з 

розкладом у день вступного випробування.  



12. Під час співбесіди члени екзаменаційної комісії визначають правильність 

відповідей в Протоколі співбесіди, який після закінчення співбесіди підписується 

членами відповідної комісії.  

13. Інформація про результати Співбесіди оголошується вступникові одразу 

після її закінчення. 

14. Рівень знань вступника при проходженні Співбесіди оцінюється за 

200-бальною системою оцінювання.  

15. Оцінка Співбесіди може включати до десяти додаткових балів за успішне 

закінчення підготовчих курсів для вступу до Коледжу, але не вище 200 балів. 

Кількість додаткових балів визначається наказом директора Коледжу «Про успішне 

завершення підготовчих курсів».  

 

  



Співбесіда з української мови 

Пояснювальна записка 

Співбесіда з української мови передбачає врахування базових знань в межах 

програми з української мови для базової середньої освіти, які охоплюють 

лінгвістичні, граматичні, правописні правила сучасної української літературної 

мови та навички монологічного мовлення.  

Абітурієнти, які проходять Співбесіду, повинні:  

• розрізняти звуки мови, визначати голосні й приголосні звуки, їх 

характеристику, ділити слово на склади, розпізнавати явища спрощення в групах 

приголосних, основні випадки чергування звуків;  

розпізнавати вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; правильно 

визначати вивчені орфограми;  

• пояснювати відомі слова, фразеологізми, добирати до слів, фразеологізмів  

синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні;  

• розпізнавати частини мови, визначати їх синтаксичну роль; 

• визначати структуру речення, вид речення, правильно ставити розділові 

знаки й обґрунтовувати їх постановку;  

Абітурієнт повинен знати мовні (орфографічні, орфоепічні, лексичні, 

граматичні, стилістичні, пунктуаційні) та мовленнєві норми сучасної української 

літературної мови (етику й етикет спілкування).  

Абітурієнт повинен вміти: вільно володіти усною та писемною формами 

української літературної мови, правильно і грамотно говорити, формулювати й 

виголошувати свої думки, підтримувати діалог.



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 

 

№ 

п/п 

Зміст блоку Кількість 

балів 

1 Кожне питання блоку сформоване за програмними 

матеріалами розділів  «Фонетика. Графіка. 

Орфоепія. Орфографія» і включає: 

 теоретичну частину 

 практичну частину 

 

 

 

0 – 5 – 10  

0 – 5 – 10 

2 Кожне питання блоку сформоване за програмними 

матеріалами розділів  «Лексикологія. Фразеологія. 

Будова слова. Словотвір» і включає: 

 теоретичну частину 

 практичну частину 

 

 

 

0 – 5 – 10  

0 – 5 – 10 

3 Кожне питання блоку сформоване за програмними 

матеріалами розділу «Морфологія» і включає: 

 теоретичну частину 

 практичну частину 

 

 

0 – 5 – 10  

0 – 5 – 10 

4 Кожне питання блоку сформоване за програмними 

матеріалами розділу «Просте речення» і включає: 

 теоретичну частину 

 практичну частину 

 

 

0 – 5 – 10  

0 – 5 – 10 

5 Одне питання з блоку, який складається з розділу  

«Складне речення. Способи відтворення чужого 

мовлення» і включає: 

 теоретичну частину 

 практичну частину 

 

 

 

0 – 5 – 10  

0 – 5 – 10 

 

  

 



Зразок Білету співбесіди 
 

І Блок (Розділи "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія") 

Розказати про вимову та написання наголошених і ненаголошених голосних. 

(0-5-10) 

 

Вставити у слова потрібну букву: 

к...шеня, к...жух, л...генький, м...даль. (0-5-10) 

 

ІІ Блок (Розділи "Лексикологія. Фразеологія. Будова слова. Словотвір") 

Пояснити, що таке синоніми. Навести приклади. (0-5-10) 

 

Знайти зайве слово: 

Шосе, траса, дорога , шасі. (0-5-10) 

 

ІІІ Блок (Розділ "Морфологія") 

Які слова називаємо звуконаслідувальними? Яка це частина мови? (0-5-10) 

 

Назвати звуконаслідувальні слова: 

до побачення, алло, кар-кар, дз - з - з - з (0-5-10) 

 

IV Блок ( Розділ "Просте речення") 

Яке речення називається односкладним? (0-5-10) 

 

Знайти узагальнено-особове речення: 

Люблю відпочивати у лісі. 

Вік живи - вік учись. (0-5-10) 

 

V Блок (Розділи "Складне речення". "Способи відтворення чужого мовлення") 

Пояснити, коли у складносурядному реченні кома не ставиться. (0-5-10) 

 

Поставити, де треба, розділові знаки: 

Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві. 

Сідало сонечко і хмарки на горизонті стали ніжно-рожевими. (0-5-10) 

 

 


