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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення співбесіди у 

ВКНЗ „Дубенський медичний коледж” POP

1. Для оцінювання рівня знань абітурієнтів, категорія яких визначена Умовами та 
Правилами прийому, а саме:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до п. 10-14 ст. 7 Закону України 
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;

- особи, яким Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без 
екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення)

створюється комісія для проведення співбесіди.
1.1. Склад комісії для проведення співбесіди включає не менше 3 осіб. Головою 

комісії є директор коледжу -  голова Приймальної комісії або його заступник -  
заступник голови Приймальної комісії.

1.2. Комісія для проведення співбесіди створюється наказом директора коледжу 
не пізніше 1 березня.

2. Екзаменаційні питання для проведення співбесіди складаються головами 
предметних екзаменаційних комісій щорічно і подаються на затвердження голові 
Приймальної комісії.

3. Співбесіда проводиться з предметів, які входять в перелік конкурсних 
предметів згідно Правил прийому до ВКНЗ „Дубенський медичний коледж” POP.

4. Співбесіда проводиться відповідно графіка про проведення співбесід.
5. Абітурієнт отримує картку завдань, яка містить три теоретичних питання. 

Питання складені на основі програм загальноосвітніх закладів з біології за 6-9 класи 
та української мови за 5-9 класи на основі базової загальної середньої освіти та 
програм з біології за 6-11 класи та української мови й літератури за 5-11класи на 
основі повної загальної середньої освіти (програми конкурсних предметів розміщені 
на сайті). Абітурієнт відповідає на теоретичні питання у присутності комісії, про що в 
протоколі співбесіди екзаменатор робить відповідний запис за такими критеріями:

а) правильна в повному об’ємі;
б) правильна не в повному об’ємі;
в) неправильна;
г) відсутня;
д) часткова.
5.1. Оцінювання відповідей абітурієнта відбувається зразу ж після закінчення 

бесіди.
5.2. Факт ознайомлення абітурієнта з результатом співбесіди засвідчується його 

підписом. По закінченню співбесіди протокол підписується вступником та членами 
комісії.

5.3. Після проходження співбесіди з двох предметів комісія виносить рішення про 
зарахування абітурієнта до коледжу або не зарахування, про що робиться відповідний 
запис у протоколі.



5.4. За наслідками співбесіди рівень знань вступників оцінюється, як „достатній” 
або „недостатній”.

Достатньому рівню знань відповідає такий результат співбесіди, при якому усі 
відповіді були оцінені як:

а) правильна в повному обсязі;
б) правильна не в повному обсязі.
5.6. Результати співбесіди доводяться до відома всіх абітурієнтів до початку 

вступних екзаменів.
6. У випадку рішення комісії по проведенню співбесіди про те, що рівень знань не 

достатній -  абітурієнт має право складати вступні випробування на загальних засадах 
у вигляді тестування, якщо вони подали до Приймальної комісії сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів з результатами 
не нижчими передбачених Правилами прийому. У такому випадку результати 
співбесіди анулюються.

7. Аркуші протоколів співбесід зберігаються у відповідального секретаря 
Приймальної комісії, який видає її голові комісії перед початком співбесіди у 
необхідній кількості.

7.1. Протоколи співбесід зарахованих осіб зберігаються у їх особових справах, а 
аркуші не зарахованих -  знищуються за актом через 1 рік після закінчення вступних 
випробувань.

8. Рішення комісії про результати співбесіди оформлюються протоколом 
засідання Приймальної комісії.


