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1. Відповідно Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти (наказ 

Міністерства освіти і наук від 30 жовтня 2020 року № 1342) та Правил прийому 

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж 

фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту 

України» далі – Коледж у 2020 році за співбесідою зараховуються до Коледжу особи: 

 яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право; 

 які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за 

євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які 

звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 

квітня 2014 року; 

 визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Зарахування цієї категорії вступників на навчання проводиться за конкурсом на 

визначені для них Відбірковою комісією місця за умови подання вступниками на основі 

повної загальної середньої освіти в установлені терміни до Відбіркової комісії 

сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами незалежного 

оцінювання з кількістю не нижче 120 балів з української мови та літератури за 100-

бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. 

2. Співбесіда проводиться з предмету «Фізична культура». 

3. Співбесіда проводиться  із вищевказаної загальноосвітньої дисципліни, що 

відповідає програмі закладів повної загальної середньої освіти. Програму співбесіди із 

зазначеною категорією вступників затверджує голова Відбіркової комісії. 

4. Відповідно до «Примірного положенням про приймальну комісію вищого 

навчального закладу України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 15.10.2015 р. № 1085) та Положення про Відбіркову комісію Відокремленого 

структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» співбесіду з кожним 

вступником проводять не менше двох осіб – членів комісії з проведення співбесіди. Під 

час співбесіди екзаменатор записує питання і відзначає правильність відповідей в аркуші 

співбесіди, аркуш після завершення співбесіди підписується вступником та 

екзаменаторами. 
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Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: «рекомендувати до 

зарахування» або «не рекомендувати до зарахування» та виставляється оцінка за 200–

бальною шкалою. Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в 

день її проведення. 

5. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування, 

приймають участь у загальному конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у 

сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, і/або вступних випробувань, 

які проводяться в коледжі  для окремих категорій вступників, на загальних підставах. 

6. Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом. 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні Педагогічної ради Відокремленого 

структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України», (протокол № 1 

від «31» серпня 2020 року). 


