І. Загальні положення
1.1. При вступі до ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та
будівництва НТУ» для здобуття фахової передвищої освіти відповідно до
розділу VII Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої
освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України №364 від 20квітня 2022 року та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 03 травня 2022 року за № 486/37822 , Порядку прийому до
ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ» у 2022
році (далі – Порядок прийому) для вступу за кошти державного бюджету
передбачена усна співбесіда.
1.2. Співбесіда є формою перевірки знань вступників з метою визначення
рівня їх рівня знань, умінь та навичок, здібностей з конкурсних предметів, за
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання
вступнику рекомендацій до зарахування.
ІІ. Організація та проведення співбесіди.
2.1. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням Приймальної
комісії, про що складається відповідний протокол.
2.2. Програми співбесід з конкурсних предметів (української мови та
математики) затверджує голова Приймальної комісії.
2.3. Вступні випробування у формі співбесід проводяться предметними
екзаменаційними комісіями на чолі з їх головами. Повноваження комісій для
проведення співбесід визначаються відповідно до Положення про
Приймальну комісію ВСП «Барський фаховий коледж транспорту та
будівництва
НТУ».
2.4. Наказ про затвердження складу комісій для проведення співбесід
видається не пізніше 1 березня. Керівництво та координація роботою комісій
покладається на відповідального секретаря приймальної комісії.
2.5. Голова предметної екзаменаційної комісії, який відповідає за проведення
співбесіди, попередньо складає необхідні матеріали для співбесіди: програми
співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповідей вступника,
які затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, як за три місяці
(при форсмажорних обставинах – за місяць) до початку вступних
випробувань. Програми співбесід оприлюднюються на офіційному сайті ВСП
«Барський фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ».
2.6. Співбесіди проводяться у терміни, передбачені Порядком прийому у
2022 році. Розклад проведення співбесід затверджується головою

Приймальної комісії і оприлюднюється на офіційному сайті ВСП «Барський
фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ» та інформаційному стенді
Приймальної комісії.
2.7. Співбесіда проводиться на основі складених програм, що відповідають
програмам базової середньої освіти загальноосвітніх навчальних закладів з
предметів:
- українська мова;
- математика.
2.8. На співбесіду вступник з’являється з паспортом або свідоцтвом про
народження (для осіб, які за віком не мають паспорта).
2.9. Аркуші співбесід зі штампом коледжу зберігаються у відповідального
секретаря приймальної комісії, який видає їх безпосередньо перед початком
співбесіди у необхідній кількості.
2.10. Співбесіда проводиться предметною екзаменаційною комісією згідно з
розкладом у спеціально виділених аудиторіях. Співбесіду з кожним
абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії. Сторонні особи без
дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де
проводиться співбесіда.
2.11. Співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди з кожним
вступником із фіксуванням в протоколі заданих питань і правильності
отриманих відповідей, які підтверджуються підписом абітурієнта та членів
комісії.
2.12. Аркуші, не використані під час співбесіди з причин неявки вступників,
повертаються відповідальному секретареві Приймальної комісії, про що
робиться запис у журналі видачі екзаменаційних матеріалів, який
підтверджується підписом.
2.13. Під час проведення співбесіди вступникам забороняється
використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні
телефони, калькулятори з розширеними функціями, навчальні посібники та
інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі
користування вступником під час випробування сторонніми джерелами
інформації (в тому числі підказування), він відсторонюється від участі у
співбесіді та від участі в конкурсі.
2.14. Оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді проводиться згідно
критеріїв оцінювання на іспитах з відповідних дисциплін.

2.15. В листі співбесіди вступника екзаменатори виставляють бали за
виконання кожного завдання, а також підсумковий бал.
2.16. Вступник вважається таким, що пройшов співбесіду, якщо він виконав
завдання та дав відповіді на поставлені членами комісії запитання на оцінку
не нижче «4» балів ( за 12- бальною шкалою) та «120» балів ( за 200-бальною
шкалою).
2.17. Абітурієнт, який не погоджується з оцінкою за співбесіду, може подати
апеляцію відповідно до Положення про апеляційну комісію ВСП «Барський
фаховий коледж транспорту та будівництва НТУ» .
2.18. Вступники, які без поважних причин не з’явились на співбесіду у
визначений розкладом час, або за результатами співбесіди не рекомендовані
до зарахування на навчання втрачають можливість вступу до коледжу.
2.19. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
2.20. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників, які пройшли
співбесіду за результатами виявлених знань з двох предметів, приймається на
її засіданні і оформляється протоколом, на підставі якого видається наказ про
рекомендацію щодо допуску таких абітурієнтів до участі в конкурсному
відборі на навчання за державним замовленням. Висновок комісії
формулюється одним із наступних текстів: «Рекомендувати до участі в
конкурсному відборі на навчання за державним замовленням за наслідками
співбесіди» або «Рівень знань недостатній для участі в конкурсному відборі
на навчання за державним замовленням за наслідками співбесіди».
2.21. Аркуші співбесід вступників, зарахованих до коледжу, зберігаються в їх
особових справах протягом усього терміну навчання. Аркуші співбесід
вступників, які не були зараховані до коледжу за результатами співбесіди,
зберігаються у Приймальній комісії і знищуються за актом через 1 рік після
складання співбесіди.

