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Положення про порядок проведення співбесіди зі вступниками, які
вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:
5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”;
5. 05070205 “Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і
тракторів”;
5. 03050401 “Економіка підприємства”;
5. 05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем та мереж”;
5. 05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів”;
5. 07010102 “Організація перевезень і управління на автотранспорті”.
Розробники положення:
Харченко С.А. — викладач-методист, спеціаліст вищої категорії
Капля С.Ю. — викладач-методист, спеціаліст вищої категорії
Положення схвалено на:
засіданні циклової комісії мови та літератури
Протокол “____”______2015 року, № ____
Голова циклової комісії __________ В.В. Ющенко
засіданні циклової комісії природничо-наукових дисциплін
Протокол “____”______2015 року, № ____
Голова циклової комісії __________ Н.Д. Прохоренко

Загальні положення
Вступне випробування у формі співбесіди проводиться для категорії
осіб, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право (п. 9.1
розділ ІX Правил прийому до Коледжу транспорту та комп’ютерних
технологій Чернігівського національного технологічного університету у 2015
році).
Організація та порядок проведення співбесіди
1 Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди з
кожної дисципліни проводять два члени комісії по проведенню співбесіди.
Під час співбесіди екзаменатор відмічає правильність відповідей в
листку співбесіди, листок по закінченню підписується вступником та
екзаменаторами.
2 Співбесіда проводиться з української мови та математики.
2.1 Завдання для співбесіди з математики оцінюються 12 балами,
складається з чотирьох задач (три з алгебри та початків аналізу та одна з
геометрії), кожна з яких оцінюється по 3 бали.
- Тематика завдань з алгебри:
розв'язування алгебраїчних, тригонометричних, логарифмічних,
показникових рівнянь, нерівностей, систем рівнянь та нерівностей,
розв'язування та дослідження рівнянь та нерівностей, систем рівнянь з
параметрами, перетворення та спрощення алгебраїчних виразів, дослідження
функцій та побудова графіків.
- Тематика завдань з геометрії:
задачі, які стосуються трикутника (правильного, рівнобедреного,
прямокутного, різностороннього), паралелограмів, трапецій, кола і круга,
комбінації кола, круга з багатокутниками, подібності, площі геометричних
фігур, метода координат, векторів та геометричних перетворень.
Оцінювання в балах виконання завдань з математики наведено в
таблиці:
Що виконав вступник
Отримав правильну відповідь і навів повне її
обґрунтування
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо
обґрунтована або розв’язання містить незначні недоліки.
Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язування
завдання, але в процесі розв’язування допустив помилку
обчислювального або логічного характеру.
Лише розпочав правильно розв’язувати завдання або
розпочав хибним шляхом, але в подальшому окремі етапи
розв’язування виконав правильно (виконав тотожні
перетворення, розв’язав рівняння тощо)
Розв'язання не відповідає жодному з наведених вище
критеріїв

Відповідна кількість
балів за завдання
(максимальний бал
– 3)

3 бали

2 бали

1бал
0 балів

2.2 Завдання для співбесіди з української мови оцінюється 12 балами.
Складається з 6 питань, повна відповідь на кожне з яких оцінюється:
- Перше завдання: розставити розділові знаки в реченні - 2 бали;
- друге завдання: розкрити зміст речення - 1 бал;
- третє завдання: зробити синтаксичний розбір речення - 3 бали;
- четверте завдання: зробити фонетичний розбір слова - 2 бали;
- п'яте завдання: зробити морфологічний розбір слова - 2 бали;
- шосте завдання: розібрати слово за будовою - 2 бали.
3 Оцінка за співбесіду виставляється з кожного предмету окремо.
4 Інформація про результати співбесіди пройшов (тобто отримав 10-12
балів за 12 бальною шкалою оцінювання з математики та 10-12 балів з
української мови), або не пройшов (отримав 9 і менше балів за 12 бальною
шкалою оцінювання з одного або з двох предметів) оголошується
вступникові в день ії проведення.
5 Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування
на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах,
якщо вони подали до Приймальної комісії сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше 100 з кожного з
конкурсних предметів.
Викладач української мови
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Викладач математики
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