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1. 3агальнi положення

]..1. Положення про порядок проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд
iз всryпниками (далi - Положення) до Галицького фахового коледжу iMeHi
В'ячеслава Чорновола (далi -l{оледж) розроблено вiдповiдно до Порядку
прийому на навчання до закладiв фаховоТ передвиtцоТ освiти в 2022 роцi,
затвердженого Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни 20 квiтня2022 року
Ng 364 (зi змiнами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
вiд 02 травня 2022 року Nэ 400) та заре€строваного в MiHicTepcTBi юсгицiТ
УкраТни 3 травня 2022 року за Nq 4В6/З7822.

t.2. Це Положення регламенry€ процедуру та форми проведення
iндивiдуальних усних спiвбесiд iз абiryрi€нтами, якi всryпають до Коледжу на
мiсця регiонального замовлення на ocHoBi базовоТ або повноТ загальноТ
(профiльноТ) середньоТ освiти, а також освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
квалiфiкованого робiтн ика.

1.3. lндивiдуальна усна спiвбесiда (далi - lYC) форма всryпного
випробування, яка передбачае очне оцiнювання пiдготовленостi (оцiнювання
знань, yMiHb та навичок) всryпника з одного предмеry, за результатами якоТ

виставля€ться позитивна оцiнка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або

ухвалю€ться рiшен ня про негативну оцiн ку всryпника (кнезадовiльно>).

t.4. 3а результатами lYC формусться конкурсний бал мя всryпу на
навчання для здобуття ОПС фахового молодшоrо бакалавра на спецiальностi,
визначенi Правилами приЙому до Коледжу у 2а22 роцi.

2. Склад комiсiй iз проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд

2.t Р,ля проведення lYC д,rrя вiдбору на навчання всryпникiв формуються
KoMicii мя проведення спiвбесiд вiдповiдно до перелiку YlC за спецiальностями
та освiтньо-професiйними програмами мя всryпу на ocHoBi БЗСО; за
спецiальностями та освiтньо-професiйними програмами мя всryпу на ocHoBi
П3СО; за спецiальностями та освiтньо-професiйними програмами дrпя вступу на
ocHoBi ОКР квалiфiкованого робiтника.

2.2. KoMiciT формуються у складi 3 осiб - голова KoMiciil член KoMiciT та

секретар, затверджуються наказом Голови приЙмальноТ KoMiciT Коледжу. Строк
повноважень комiсiй 1 piK.

2.3. ,Д,опускаеться включати до складу цих комiсiй працiвникiв iнших
закладiв освiти.

3. Програми iндивiдуальних усних спiвбесiд

3.1. Програми lYC затверджуються Головою приймальноТ KoMiciT Коледжу
та оприлюднюються на сайтi закладу до 31 травня 2022 р.



3.2. Програми lYC повиннi мiстити перелiк тем та охоплювати програмний
матерiал, вивчений всryпниками на ocнoBi Б3СО - мя всryпу на перший курс,
ПЗСО - для всryпу на другиЙ курс та ОКР квалiфiкованого робiтника - мя всryпу
на другиЙ або третiЙ курс та вiдповiднi критерiТ оцiнювання за шкалою 100-200
балiв (з кроком в один бал). Крок в один бал е мiнiмальним. Конкурсний бал не
обчислюеться з точнiстю до сотих або десятих.

4. Проведення iндивiдуальних усних спiвбесiд

4.t. Для проведення lYC формуються oKpeMi групи всryпникiв в

залежностi вiд спецiальностi в порядку надходження (реестрацiТ) документiв
для всryпу. Група склада€ться з не бiльше як 20 осiб.

4.2. lYC проводяться у Коледжi за окремим розкладом. Особи, якi не
з'явилися на спiвбесiду у визначений розкладом час, до проведення спiвбесiди
в iншиЙ час не допускаються. При наявностi поважних причин, пiдтверджених

документально, спiвбесiда може бути проведена в iнший час.

4.З. Всryпники, якi проходять lYC допускаються до участi в них за
наявностi оригiналу документа, що посвiдчус особу (свiдоцтва про народження
мя осiб, яким виповнюеться 14 poKiB пiсля 01 сiчня 2022 року), та
ек3аменацiйного листка з фотокарткою, який отримують особисто в

Приймальнiй KoMiciT перед початком спiвбесiди.

4.4. Щля проходження lYC всryпники запрошуються особисто.

4.5. Пiд час проведення спiвбесiди всryпнику забороняеться
використовувати пiдручники, засоби технiчноТ iнформацiТ, мобiльнi телефони,
калькулятори з розширеними функцiями, навчальнi посiбники та iншi
матерiали, що не передбаченi рiшенням ПриЙмальноТ KoMiciT. В разi
Використання всryпником пiд час випробування заборонених джерел
iнформацiТ, BiH вiдстороню€ться вiд участi у випробуваннях в поточному роцi.

4.6. Пiд час проведення lYC секретарем KoMiciT ведеться протокол, в якому
фiксуються питання, якi поставленi абiryрi€нц, його вiдповiдь iз зазначенням lT

праВильностi. По закiнченню спiвбесiди протокол пiдписуеться всryпником та
членами вiдповiдноТ KoMiciT. Бланки протоколiв спiвбесiди зi штампом
ПриЙмальноТ KoMiciT зберiгаються у вiдповiдального секретаря ПриймальноТ
KoMiciT, якиЙ вида€ Тх головi вiдповiдноТ KoMiciT безпосередньо перед початком
спiвбесiди.

4.7. Для проведення iндивiдуальноТ усноТ спiвбесiди встановлю€ться
норма часу для одного абiтурiента - до 30 хв.

4.8. Оцiнювання lYC проводиться за критерiями оцiнювання, наведеними
в Програмах iндивiдуальних усних спiвбесiд за шкалою 100-200, при цьому
одному всryпнику зада€ться 3 питання, якi BiH обирае випадковим чином на

роздрукован их ка ртках.



4.9. PiBeHb знань всryпника вважа€ться (достатнiм>, якщо за пiдсумками
lYC BiH отримав не менше 100 балiв, в iншому випадку piBeHb знань вважа€ться
(недостатнiм> i всryпник не може бути рекомендованим до зарахування на

навчання.

4.10. Результати lYC фiксуються в екзаменацiЙнiЙ вiдомостi за пiдписами
голови та членiв KoMiciT, якi проводили lYC та оголошуються не пiзнiше
насryпного дня пiсля проведення спiвбесiди.

4.tl. Перескладання lYC не дозволя€ться.

5. Апеляцiя результатiв lYC

5.1. АпеляцiТ на результати lYC подаються всryпниками вiдповiдальному
ceKpeTapeBi приймальноТ KoMiciT у формi письмовоТ заяви на iм'я голови
приймальноТ KoMiciT не пiзнiше насryпного робочого дня пiсля оголошення
оцiнки. АпеляцiТ розглядаються апеляцiйною комiсiею, яка дi€ згiдно iз
"Положен ням про апеляцiйну комiсiю".

4


	deaf9f940da66bf221c3de6889558af523a6d77dded30ae504985b02d2f93a26.pdf
	7dc9abd0c1173a3fc7bd99757be844cf983dd02e99c496e7fc7225b7a3ed4e48.pdf

