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I. Загальнi положення

1.1. Положення про проведення iндивiдуальнот уснот спiвбесiди вступниками на

ocHoBi повноi заг€шьноТ середньоi освiти фахового коледжу економiки та бiзнесу

!нiпровСького нацiонального унiверситету iMeHi олеся Гончара (далi - Коледж)

розроблено вiдповiдно до <Порядку прийому на навчання до закладiв фаховоТ

перед вищоТ освiти в 2022 роцi> (д-i - Порядок прийому), затверджениХ НаказоМ

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 20 квiтня 2022 року Jф з64 (зi змiнами,

затвердженимИ наказоМ MiHicTePcTBa освiти i науки УкраТни вiд 02 травня 2022

рокУ J\b 400) заресстрованих у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 0З травня 2022 року
за Ns 486lз7822"

1.2. Це положення визнача€ категорii осiб, якi мають право на зарахуваннrI

до Коледжу за результатами iндивiдуальнот уснот спiвбесtди, а також регламентуе
порядок iT проведення та зарахування до Коледжу за отриманими резулътатами.

1.З. За результатами iндивiдуальноi усноi спiвбесiди для здобуття ocBiTHbo -

професiйного ступеня фахового молодшого бакалавра маЮть ПРаВО бУТИ

зарахованi категорiТ осiб, на якi розповсюджуеться це право згiдно Порядку

прийому та Правил прийому вiдповiдного року вступу.

1.4. Iндивiдуальна усна спiвбесiда е формою перевiрки знань всТУПНИКiв З

метоЮ визначеннЯ рiвня ix пiдготовки, нахилу та здiбностей до оволодiння

обраною спецiальнiстю.
1.5" Програма iндивiдуаrrьноТ усноТ спiвбесiди для абiтурiентiв на ocHoBi на

ocHoBi повноТ загаJIьноТ (профiльноТ) середньоТ освiти проводяться за програмами

зовнiшнього незаJIежного оцiнювання на ocHoBi повноТ загаJIьноТ середньоi освiти.

У програмах мають мiститися критерiТ оцiнювання пiдготовленостi вступникiв.

1.6. Форму проведенш1 iндивiдуальних усних спiвбесiд заклад обирае

самостiйно з урахуваншIм необхiдностi створення безпечних i нешкiдливих умов
та дотриманням медико-санiтарних вимог.

1 .7. Програми спiвбесiд затверджуються головою ПриймальноТ KoMiciT.

II. Органiзацiя, порядок проведення та оцiнювання спiвбесiди

2.|. Проведення вступного випробування у формi iндивiдуальнот уснот

спiвбесiди з кожного конкурсного предмета покладено на вiдповiдну предметну

екзаменацiйну комiсiю, якщо iнше не передбачено нак€вом директора про

створення комiсiй для проведення спiвбесiд. Головою koMiciT з проведеннlI

iндивiдуальноТ усноi спiвбесiди, незалежно вiд спецiальностi обраноi вступником

i предметiв спiвбесiди призначасться голова предметнот екзаменацiйноi koMiciТ з

украТнськоТ мови або icTopii Украiни.



,Щень, час та мiсце проведення спiвбесiди вказустъся у розкладi вступних
ВИпРобувань. Перепусткою на спiвбесiду € документ, що посвiдчуе особу
вступника.

2.2. Iндивiдуальна усна спiвбесiда з кожним вступником проводиться не
Менш нiж одним членом KoMiciT з кожного предмета, якого признача€ голова
вiдповiдноТ предплетноi KoMiciT згiдно з розкладом у день проведення спiвбесiди.
Тривалiсть проведення iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди складае 0,25 години на
одного вступника.

Якщо вступник за якихось поважних причин, не ма€ змоги бути присутнiм
На iндивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi очно, в такому разi, Tf проводять у
дистанцiЙному режимi за участi ycix членiв KoMiciT. fiля цього вiдповiдно до
розкладу проведення спiвбесiди у Коледжi плануеться конференцiя, а посилання
заздалегiдь надсила€ться вступнику.

Щля проведення iндивiдуальноТ усноi спiвбесiди у дистанцiйному режимi
ОбОв'язковою умовою € аунтифiкацiя вступника через увiмкнення вiдеорежиму та

ДеМОНСТРацiТ Документу, що пiдтверджуе особу. За згодою вступника може
проводитися вiдеозапис проведення вступного випробування.

ПРоведення iндивiдуальноi усноi спiвбесiди призупиняеться на час
повiтряноi тривоги, i продовжусться, коли мина€ небезпека.

CTopoHHiM особам доступ до аудиторiТ, де проводиться спiвбесiда та до
конференцiТ категорично заборонений.

2.З. ВстУпнику на iндивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi задаютъ що найменше
BiciM Запитання з шредметiв <Украiнська мова)) та <Iсторiя Украiни> (по чотири з
кожного предмету).

У РаЗi, якщо за отриманими вiдповiдями члени KoMicii не можуть
ВСТаНОВити piBeHb знань вступника, Йому можуть бути заданi додатковi питання.
Пiд час спiвбесiди екзаменатори вiдмiчають у аркушi спiвбесiди правильнiсть
КОЖНОi вiдповiдi вступника) яка оцiнюсться за шкалою вiд 100 до 200 балiв.
КРИтерii оцiнювання мiстяться у програмi проведення iндивiдуальноi усноТ
спiвбесiди.

2.4. Пiд час проведення спiвбесiди вступнику забороняеться
ВИКОРИСТОВУВати пiдруrники, засоби технiчноi iнформацiТ, мобiльнi телефони,
к€Lлькулятори з розширеними функцiями, навчалънi посiбники та iншi матерiали,
ЩО не передбаченi рiшенням ПриЙмалъноI KoMiciT. У разi користування
ВСТУПНИКоМ пiд час спiвбесiди з€Lзначеними засобами iнформацiТ BiH
вiдсторонюеться вiд 1^racTi у спiвбесiдi.

2.5. Пiсля закiнчення iндивiдуальноТ ycHoi спiвбесiди аркуш усноi вiдповiдi
Пiдписуеться екзаменаторами та вступником. Якrцо вона проводилася у
ДИСТанцiЙному режимi вступник засвiдчус аркуш вiдповiдi електронним
пiдписом. Рiшення KoMiciT про результати спiвбесiди оформлюсться протоколом, у
якому зазначасться результат оцiнювання спiвбесiди у виглядi мотивованого



висновку такого змiсту - (рекомендувати до зарахуваннr{)) або <не рекомендувати
до зарахування)). Iнформацiя про результат iндивiдуалъноТ усноТ спiвбесiди
оголошуеться вступниковi в день ii проведеннrI. Вступники, якi отрим€tли

рекомендацiТ до зарахування за результатами iндивiдуальноТ усноТ спiвбесiди,

повиннi виконати вимоги до зарахування у термiни, Iцо визначенi у Правилах

прийому. Перескладання iндивiдуальноi усноi спiвбесiди не допускаеться.
Апе.lrяцiя на результат спiвбесiди не приймасться.

2.6. Оооби, якi без поважних причин не з'явилися на iндивiдуальну усну
спiвбесiду, якi за результатами спiвбесiди не отрим€Lли рекомендацiю до
зарахування на навчання, аJIе под€Lли сертифiкати зовнiшнього нез€Lпежного

оцiнювання з конкурсних предметiв або нацiонального мулътипредметного теста

з резулътатом, не менше встановленого у Правилах прийому, мають право брати

r{асть у KoнKypci на загальних засадах.

2.7. Аркушi та протоколи проходження iндивiдуальних усних спiвбесiд iз

штампом Приймальноi KoMicii зберiгаються у вiдповiдатrьного секретаря

ПриймальноТ KoMiciT, який видас ix головi KoMiciT по спiвбесiдi у необхiднiй
кiлькостi безпосередньо перед початком iндивiдуальноi усноi спiвбесiди. Аркушi
та протоколи спiвбесiд осiб, зарахованих до Коледжу, зберiгаються у ix особових
справах протягом усього строку навчаннrI.

2.8. Особи, якi за резулътатами iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди отримапи не

менше 100 балiв i рекомендованi до зарахування на навчання, зараховуються за

умови, що вони под€Lпи оригiнаrrи документiв передбачених Порядком прийому та
Правилами прийому, до ПриймальноТ KoMiciT Коледжу. Рiшення ПриймальноТ

KoMiciT про зарахування вступникiв за результатами iндивiдуальноТ усноI
спiвбесiди приймаеться на fi засiданнi i оформлю€ться протоколом, на пiдставi

якого, пiсля внесення вiдповiдних даних до СдиноТ бази вида€ться накЕIз

директора про ik зарахування до складу студентiв Коледжу


