










- члени предметної екзаменаційної комісії з української мови та 

літератури  викладачі коледжу,  вчителі системи загальної середньої освіти 

району, висококваліфіковані викладачі навчальних закладів; 

- голова предметної екзаменаційної комісії з економічних дисциплін; 

- члени предметної екзаменаційної комісії з економічних дисциплін  

викладачі коледжу,  висококваліфіковані викладачі навчальних закладів; 

- голова предметної екзаменаційної комісії з агрономічних дисциплін; 

- члени предметної екзаменаційної комісії з агрономічних дисциплін  

викладачі коледжу,  висококваліфіковані викладачі навчальних закладів; 

голова предметної екзаменаційної комісії з технічних дисциплін; 

- члени предметної екзаменаційної комісії з технічних дисциплін  

викладачі коледжу,  висококваліфіковані викладачі навчальних закладів; 

- голова предметної екзаменаційної комісії з спеціальних дисциплін по 

бджільництву; 

- члени предметної екзаменаційної комісії з спеціальних дисциплін  по 

бджільництву викладачі коледжу,  висококваліфіковані викладачі навчальних 

закладів. 

1.5. Оплата праці вчителів здійснюється  згідно норм погодинної оплати 

праці, за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених 

нормативно-правових актів. 

 

ІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ  

ПРЕДМЕТНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 
 

2.1. Голови предметних екзаменаційних комісій щорічно складають і 

подають на затвердження голові Приймальної комісії всі необхідні 

екзаменаційні білети з профілюючих предметів. Програми вступних 

випробувань розробляються та затверджуються не  пізніше, як чотири місяці 

до початку прийому документів. Екзаменаційні білети та тестові завдання 

затверджуються головою приймальної комісії не пізніше, як за місяць до 

вступних випробувань. 

2.2. Вступні випробування при прийомі на навчання за освітньо - 

кваліфікаційним рівнем кваліфікаційний робітник проводяться  для категорій 

абітурієнтів, визначених чинними Правилами прийому до ВСП 

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету»  на основі програм  вступних випробувань із загальноосвітніх 

предметів, які відповідають навчальним програмам загальноосвітніх 

навчальних закладів України.  

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали 

тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи сурової 

звітності. 



2.3. Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться 

до відома вступників разом з Правилами прийому на навчання  у поточному 

році. На вступних випробуваннях забезпечується спокійна і доброзичлива 

атмосфера, а вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно 

виявити рівень своїх знань і умінь. 

2.4. Вступне випробування проводять не менше двох екзаменаторів. По 

закінченню вступного випробування робота підписується вступником та 

екзаменатором (членами комісії). 

2.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються  

на аркушах зі штампом ВСП «Чернятинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету». На аркушах не допускаються умовні 

позначки, які б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника вказується 

тільки на титульному аркуші. 

Бланки аркушів вступного випробування, письмові відповіді, а також 

титульні аркуші зі штампом приймальної комісії коледжу зберігаються у 

відповідального секретаря приймальної комісії, який видає їх голові 

предметно-екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком іспиту в 

необхідній  кількості (видача реєструється в спеціальному журналі). 

2.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюють такі 

норми часу (в астрономічних годинах): 

- з мови та літератури: твір – 4 години; 

                               переказ – 2 години; 

                               диктант – 1 година 

- з інших предметів           - 3 години 

- при тестуванні                - не більше, ніж передбачено у рекомендаціях      

                                            пояснювальних записок до тестів. 

2.7. В разі користування вступником під час випробування сторонніми 

джерелами інформації  ( в тому числі підказування ), він відсторонюється від 

участі у випробуваннях, про що складається акт. На його екзаменаційній 

роботі голова предметної екзаменаційної комісії вказує причину 

відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї 

виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.  

2.8. Після розв’язання вступником письмових завдань, екзаменатори 

звіряють з листком завдань правильність оформлення титульного листка. 

2.9. Після закінчення іспиту голова предметної  комісії передає усі 

екзаменаційні роботи разом з екзаменаційними листами абітурієнтів 

відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступнику. 

2.10. Після шифрування титульні листи зберігаються у сейфі 

відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, а листи 

письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем 







праці, за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених 

нормативно-правових актів.  

 

ІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ 

ПО ПРОВЕДЕННЮ СПІВБЕСІДИ 
 

1. Голови комісій щорічно складають і подають на затвердження голові 

Приймальної комісії всі необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних 

випробувань, екзаменаційні білети та тестові завдання. Програми вступних 

випробувань розробляються та затверджують не пізніше, як за чотири місяці до 

початку прийому документів. Екзаменаційні білети та тестові завдання 

затверджуються толовою приймальної комісії не пізніше, як за місяць до 

вступних випробувань. 

2. Співбесіда за освітньою програмою підготовки молодший бакалавр 

проводиться для категорій абітурієнтів, визначених чинними Правилами 

прийому до ВСП «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» на основі програм вступних випробувань із 

загальноосвітніх предметів, які відповідають навчальним програмам 

загальноосвітніх навчальних закладів України. 

Затверджені завдання та інші матеріали тиражуються в необхідній 

кількості і зберігаються як документи суворої звітності. 

3. Інформація про порядок проведення співбесіди доводиться до відома 

вступників разом з Правилами прийому на навчання у поточному році. Під час 

проведення співбесіди забезпечується спокійна і доброзичлива обстановка, а 

вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень 

своїх знань і умінь. 

4. Співбесіду проводять не менше двох членів комісії з кожного предмету. 

По закінченню співбесіди робота підписується вступником та екзаменаторами 

(членами комісії). 

Під час вступного випробування екзаменатор записує питання і відмічає 

правильність відповідей в листку, листок по закінченню випробувань 

підписується вступником та екзаменаторами. 

5. Письмові роботи (у тому числі чернетки) виконуються на листках зі 

штампом приймальної комісії коледжу На листках не допускаються умовні 

помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки на 

титульному листку. 

Бланки листків вступного випробування, письмові відповіді зі штампом 

приймальної комісії коледжу зберігаються у відповідального секретаря 

приймальної комісії, який видає їх голові комісії безпосередньо перед початком 

співбесіди в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному 

журналі). 








