ПОЛОЖЕННЯ
про проведення індивідуальної усної
спiвбесiди iз вступниками
до КЗ ЛОР «Бориславський фаховий
медичний коледж»
у 2022 роцi

Це положення регламентує порядок організації та проведення вступного
випробування у формі індивідуальної усної співбесіди до КЗ ЛОР «Бориславський
фаховий медичний коледж» у 2022 році.
І. Загальні положення
1. Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди розроблено
відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої
освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 20 квітня 2022 року № 364 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
03 травня 2022 року за № 486/37822 «Про затвердження Порядку прийому на
навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році», Правил прийому
на навчання до комунального закладу Львівської обласної ради «Бориславський
фаховий медичний коледж» в 2022 році, Положення про Приймальну комісію КЗ
ЛОР «Бориславський фаховий медичний коледж».
2. Індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка
передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та
навичок) вступника з двох предметів, за результатами якої виставляється одна
позитивна оцінка за шкалою 100 - 200 (з кроком в один бал) або ухвалюється
рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).
3. Відповідно до Правил прийому до Бориславського фахового медичного
коледжу в 2022 році до вступного випробування у формі індивідуальної усної
співбесіди допускаються вступники, які претендують на місця за регіональним
замовленням.
3. Для проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної
співбесіди створюються предметні комісії для проведення співбесіди.
До складу комісії входять: голова комісії та не менше двох членів комісії фахівців з конкурсних предметів. До складу цих комісій можуть входити (за
згодою) працівники інших навчальних закладів.
4. Наказ про затвердження складу предметних комісій для проведення
індивідуальної усної співбесіди видається директором коледжу.
ІІ. Організація та порядок проведення співбесіди
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1. Перелік предметів, які виносяться на вступне випробування у формі
індивідуальної усної співбесіди, визначається Правилами прийому на навчання
до комунального закладу Львівської обласної ради «Бориславський фаховий
медичний коледж» в 2022 році.
2. Програми індивідуальних усних співбесід затверджує голова приймальної
комісії коледжу не пізніше ніж 31 травня відповідного року вступної кампанії.
Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної
(профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього
незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.
3. Програми індивідуальних усних співбесід оприлюднюються на вебсайті
коледжу. У програмах містяться критерії оцінювання підготовленості вступників.
4. Вступники, які проходять індивідуальну усну співбесіду, допускаються
до участі в ній за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва
про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року),
та екзаменаційного листка з фотокарткою.
5. Бланки аркушів співбесіди зі штампом Приймальної комісії зберігаються
у відповідального секретаря Приймальної комісії коледжу, який видає їх голові
предметної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком
вступного випробування.
6. Співбесіда з кожної дисципліни проводиться не менше ніж двома
членами комісії з кожним вступником.
На співбесіду з вступником з кожного предмета відводиться не більше 15
хвилин.
Вступникам з кожного предмета задається по чотири запитання. Час для
підготовки на запитання співбесіди надається вступнику за його бажанням.
7. Мінімальна кількість балів з кожного предмета, з якою вступник
допускається до конкурсного відбору, становить 50 балів (за 100 - бальною
шкалою).
Максимальний бал, який може отримати вступник за співбесіду з одного
предмета, становить 100 балів.
8. Під час співбесіди члени відповідної комісії записують запитання і
відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, виставляють бали за
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кожне запитання, а також підсумковий бал. Після закінчення співбесіди аркуш
співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.
9. Результати співбесіди фіксуються у відомостях проведення співбесіди.
10. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день
її проведення.
11. Під час проведення вступного випробування у формі індивідуальної
усної співбесіди не допускається користування електронними приладами,
підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не
передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під
час вступного випробування сторонніх джерел інформації він відсторонюється
від участі у випробуванні, про що складається акт. В аркуші співбесіди такого
вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час.
12 Вступники, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у
зазначений за розкладом час, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники
допускаються до складання співбесіди з дозволу Приймальної комісії в межах
встановлених строків і розкладу проведення вступного випробування.
13. Перескладання вступних випробувань не допускається.
14. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених коледжем,
розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом закладу освіти.
15. Аркуші співбесіди осіб, зарахованих до КЗ ЛОР «Бориславський
фаховий медичний коледж», зберігаються в їх особових справах.
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