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I. Загальнi положення

1,1, Положення про проведення фаховоТ iндивiдуальноi
усноТ спiвбесiди для
вступникiВ якi здобулИ ocBiTHbo квалiфiкацiйний piBeHb квалiфiкованого

робiтника, молодшиЙ спецiалiст, ocBiTHbo професiйний ступiнь фахового
молодшого бакалавра, ступiнь вищоi освiти фахового коледжу економiки та
бiзнесУ ЩнiпровСькогО нацiонаЛьногО унiверсИтету iMeHi олеся Гончара (далi
Коледж) розроблено вiдповiдно до <Порядку прийому на навчання
закладiв
до
фаховоi переД вищоТ освiти в 2О22 роцi> (даr,i - Порядок прийому), затверджених
НаказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 20 квiтня 2022
року JФ З64 (зi
змiнами, затвердЖеними нак€Lзом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 02
TpaBH,I 2022 року Nч 400) заресстрованих
у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 0з

TpaBHrI 2022

року за J\& 486lЗ7822.
1.2. I_{e положення визначае категорii осiб, якi мають право на зарахуваннrI
до Коледжу за результатами фаховот iндивiдуальноi уснот спiвбесiди, а також
регламентуе порядок if проведення та зарахування до Коледжу за отриманими

результатами.
1.3. За резулътатами фаховоi iндивiдуальнот
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. Фахова IндивiдУаJIьна усна спiвбесiда е формою перевiрки знань
вступникiв з метою визначення рiвня ix пiдготовки, нахилу та здiбностей
оволодiння обраною спецiальнiстю.

1.5. Програма iндивiдуальноТ усноi спiвбесiди для абiтурiентiв

до

для

вступникiВ якi здобулИ ocBiTHbo квалiфiкацiйний piBeHb квалiфiкованого
робiтника, молодшиЙ спецiалiст, ocBiTHbo професiйний ступiнь фахового

молодшого бакалавра, ступiнь виrцоТ освiти, розроблена з урахуванням специфiки
обраноТ спецiальностi. У програмах мають мiститися критерiТ оцiнювання
пiдготовленостi вступникiв.
1.6. Форму проведення фахових iндивiдуальних усних спiвбесiд заклад

обирае самостiйно

з

урахуванням необхiдностi створення безпечних i

нешкiдливих умов та дотриманням медико-санiтарних вимог.
1 .7. Програми спiвбесiд затверджуються головою Приймальноi KoMicii.

II. Органiзацiя, порядок проведення та оцiнювання спiвбесiди

2.1. ПРОВеДеннrI вступного випробування у формi фаховоI iндивiдуальноi
усноi спiвбесiди з кожного конкурсного предмета покладено на вiдповiдну
предметну екзаменацiйну комiсiю, якщо iнше не передбачено нак€Lзом директора
про створення комiсiй для проведення спiвбесiд. Головою koMiciT з проведеннrI

усноi спiвбесiди, нез€tпежно вiд спецiальностi обраноi
вступником i предметiв спiвбесiди призначаеться голова предметноi
екзаменацiйноТ KoMiciT з Маркетингу, з Пiдприсмництва, торгiвлi та бiржовоТ
дiяльностi, Готельно - ресторанноi справи.
фаховоТ iндивiдуальноI

час та мiсце проведення спiвбесiди вказу€ться у розкладi вступних
випробувань. Перепусткою на спiвбесiду € документ, Iцо посвiдчуе особу
,Щень,

вступника.

усна спiвбесiда з кожним вступником
не менш нiж одним членом KoMicii з кожного предмета, якого

2.2. Фахова

iндивiдуа_гrьна

проводиться
признача€ голова вiдповiдноi предметноТ KoMicii згiдно з розкладом у день
проведення спiвбесiди. Тривалiсть проведення iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди
складас 0,25 години на одного вступника.
Якrцо вступник за якихось поважних причин', не ма€ змоги бути присутнiм
на фаховiй iндивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi очно, в такому разi, ii проводять у
дистанцiйному режимi за y{acTi ycix членiв KoMiciT. fiля цього вiдповiдно до
розкладу проведення спiвбесiди у Коледжi плануеться конференцiя, а посилання
заздалегiдь надсиласться вступнику.
Щля проведення фаховоТ iндивiдуальноi усноi спiвбесiди у дистанцiйному
режимi обов'язковою умовою е аунтифiкацiя вступника через увiмкнення
вiдеорежиму та демонстрацii документу, що пiдтверджус особу. За згодою
вступника може проводитися вiдеозапис проведення вступного випробування.
Проведення iндивiдуальноi усноi спiвбесiди призупиняеться на час
повiтряноi тривоги, i продовжуеться, коли мина€ небезпека.
CTopoHHiM особам доступ до аудиторii, де проводиться спiвбесiда та до
конференцii категорично заборонений.

2,З, Вступнику на фаховiй iндивiдуальнiй уснiй спiвбесiдi задають що
найменше BiciM запитання з дисциплiн вiдповiдно для кожноi спецiа-пьностi
(зазначаеться в програмi фаховоТ iндивiдуальноТ усноi спiвбесiди)

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
кожноТ вiдповiдi вступника, яка оцiнюетьQя за шкалою вiд 100 до 200 балiв.
КритерiТ оцiнювання мiстяться у програмi проведення iндивiдуальноТ усноi
спiвбесiди.
2.4. Пiд час проведення спiвбесiди вступнику забороняеться
використовувати пiдручники, засоби технiчноТ iнформацiТ, мобiльнi телефони,
кzшькулятори з розширеними функцiями, навч€Lпьнi посiбники та iншi матерiали,
що не передбаченi рiшенням ПриймальноТ KoMicii. У разi користування

вступником

пiд час

спiвбесiди зазначеними засобами iнформацii

вiдсторонюеться вiд участi у спiвбесiдi.

BiH

2.5. Пiсля закiнчення фаховоi iндивiдуальноТ усноТ сцiвбесiди аркуш усноi
вiдповiдi пiдписуетъся екзаменаторами та вступником. Якщо вона проводилааяу

дистанцiйному

режимi

вступник засвiдчуе аркуш вiдповiдi електронним

пiдписом. Рiшення KoMiciT про результати спiвбесiди оформлюеться протоколом, у
якому зазначастъся результат оцiнювання спiвбесiди у виглядi мотивованого
висновку такого змiсту - (рекомендувати до зарахуваннrI)) або <не рекомендувати

про результат iндивiдуальноi ycHoi спiвбесiди
оголошустъся вступниковi в день iT проведення. Вступники, якi отрим€lли
рекомендацii до зарахування за результатами iндивiдуальноi усноi спiвбесiди,
повиннi виконати вимоги до зарахування у термiни, Iцо визначенi у Правилах

до

зарахуваннrI)). Iнформацiя

приЙому. Перескладання iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди

не

допускасться.

Апеляцiя на результат спiвбесiди не приймаеться.
2.6. Особи, якi без поважних причин не з'явилися на iндивiдушrьну усну
спiвбесiду, якi за результатами спiвбесiди не отримаJIи рекомендацiю до
зарахування на навчання, аJIе под€rли сертифiкати зовнiшнъого нез€tпежного
оцiнювання з конкурсних предметiв або нацiонального мулътипредметного теста
з результатом, не менше встановленого у Правилах прийому, мають право брати
r{асть у KoнKypci на загапьних засадах.
2.7. Аркушi та протоколи проходження фахових iндивiдуальних усних
спiвбесiд iз штампом ПриймальноТ KoMiciT зберiгаютъся у вiдповiдального
секретаря Приймалъноi KoMicii, який видае ik головi KoMicii по спiвбесiдi у
необхiднiй кiлъкостi безпосереднъо перед початком фаховоi iндивiдуа_гlьноТ усноТ
спiвбесiди. Аркушi та протоколи спiвбесiд осiб, зарахованих до Коледжу,
зберiгаються у ik особових справах протягом усього строку навчання.
2.В. Особи, якi за результатами фаховоТ iндивiдуальноI ycHoi спiвбесiди
отрим€tпи не менше 100 балiв i рекомендованi до зарахування на навчання,
зараховуються за умови. що вони подuLли оригiнали документiв передбачених
Порядком прийому та Правилами прийому, до Приймальноi KoMiciT Коледжу.
Рiшення ПриймальноТ KoMiciT про зарахування вступникiв за резулътатами
фаховоТ iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди приймаетъся на iT засiданнi i
оформлюетъся протоколом, на пiдставi якого, пiсля внесення вiдповiдних даних
до Сдиноi бази видаеться наказ директора про iх зарахування до складу студентiв
Коледжу

