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1. Загальнi положення.
Положення про вступнi випробування (далi - Положення) реГЛаМеНТУС
порядок органiзацiТ та проведення вступних випробувань до колеДЖУ (ДаЛi
Коледжу) вiдповiдно до Порядку прийому на навчання до заклаДiв фаХОВОТ
передвищоi освiти в 2022 роцi (лалi - Порядок прийому) затверджених наКаЗОМ
MiHicTepcTBa освiти i науки Украни 20 квiтня 2022 року J\Ъ 364 (зi змiнами,
затвердженими наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 02 тРаВНЯ 2022
року Nч 400), зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 0З травня 2022 р. За
N 486/37822,Правил прийому на навчання до коледжу (лалi - Правила приЙому),

iнших нормативних документiв в галузi освiти.
Конкурсний вiдбiр на навчання для здобуття фаховоI передвищоi освiтИ В
коледжi (далi - Коледж) здiйснюсться за результатами вступниХ випробУванЬ У
формi iндивiдуальноТ усноi спiвбесiди та розгляду мотивацiйних ЛИСТiВ У
передбачених Правилами прийому випадках.
У цьому Положеннi термiни вжито в таких значеннях:
вступне випробування оцiнювання пiдготовленостi встУГIнИКа ДО
здобутгя освiтньо-професiйного стуtIеня фахового молодшого бакалавРа, ЩО
проводиться у формi iндивiдуальноi усноТ спiвбесiди;
ryс)
спiвбесiда (далi
iндивiдуальна
форма

пiдготовленостi (оцiнювання знань, yMiHb

та навичок) встуtIника З

оДноГО

предмета, за результатами якоI виставляеться одна позитивна оцiнка За шК€tЛОЮ
100-200 (з кроком в десять балiв) або ухвалюсться рiшення про негатиВнУ оцiнКУ
вступника (кнезадовiльно>) ;
мотивацiйътий лист - викJIадена вступником письмово у ДовiльНiй фОРМi
iнформацiя про його особисту зацiкавленiсть у вступi на певну ocBiTHbo
професiйну програму (спецiальнiсть) та вiдповiднi очiкування, ДосяГНеННЯ У
навчаннi та iнших видах дiяльностi, власнi сильнi та слабкi сторони, До ЯКОГО У
разi необхiдностi вступником може бути додано копiТ (фотокопii) матерiалiВ, ЩО
пiдтверджують викладену в листi iнформачiю;
Ще Положення затверджуеться директором Коледжу. TepMiH дiТ ДаНОГО
Положення становить один piK. KoMiciT для проведення вступних виПробУваНЬ
утворюються вiдповiдно до Порядку прийому та Правил прийому. Щопускаеться
включати до скJIаду цих комiсiй працiвникiв iнших навч€LIIьних закладiв, вчителiв
шкiл MicTa та району. TepMiH повноважень комiсiй для проведення спiвбесiд
становить один piK. Персональний склад KoMiciT встановлюсться головою
приймальноi KoMicii (лиректором Коледжу). Персональна вiдповiДальнiСТЬ За
органiзацiю i роботу KoMiciI покладаеться на заступника голови приймальноi
KoMioii та голову KoMicii зi спiвбесiди.
2. Вимоги до органiзацii вступних випробувань.
Перелiк предметiв (предмета), якi виносяться на ветупне випробУванНЯ У
формi IYC, визначасться Правилами прийому.

Програми IYC затверджус голова приймальноi KoMiciT Коледжу не пiзнiше
нiж 31травня 2022 року.
ryС для u.ryrr""r.iu на ocнoBi повноi загалъноl (профiлъноi) середньоТ
освiти проводяться за програмами зовнiшнього незалежного оцiнювання на
на
ocHoBi повноi загальноТ середньоТ освiти. Програми IYC оприлюднюються
вебсайтi коледжу. у програмах мають мiститися критерii оцiнювання

пiдготовЛеностi вступникiв'
(очнза можJIивостl' чи за потреби з
rистаrrпiйна (очна
Форма проведення IYC - дистаI{цiйна
необхiдностi створення безпечних i нешкiдливих умов та

урахуванням
дотриманням медико-санiтарних вимог). ,Щистанцiйна
використанням Google Meet,ZOOM та iH,

IyC

проводиться з

з предмета проводяться не менше нiж двома членами koMicii з кожним
вступником, яких призначас голова предметноi KoMicii згiдно з розкJIадом у день
iсrrиту. Норма часу (у астрономiчних годинах) - 0,25 години на одного вступника.
кожним вступником, який
iндивiдуальнот бесiди
мае *upun

ryс

ryс

-без
на питання"p

з

попередньоi пiдготовки. Пiд час проведення Iyc
вiдповiдас
забороняеться використання електронних засобiв iнформацii, пiдручникiв,
посiбникiв та iнших матерiалiв, якщо вони не передбаченi рiшенням

"uuйu"их
приймальноi KoMicii.
особи, якi без поважних причин (визнаних такими за рlшенням
приймальноi' KoMiciI) не з'явилися на вступнi випробування у визначений
оцiнено балами нижче встановленого
розкладом час, особи, знання яких було

Правилами прийому мiнiмального значення, а також особи, якi забрали
до*уr."r" пiсля дати закiнчення прийому документiв, до участi в конкурсному

не допускаються. Перескладання вступних випробуванъ не допускаеться.
вiдборi
^Мотивацiiтний
лист подаеться в епектронному виглядi (електроННОIчry
виглядi або паперовiй формi для осiб, якi подають заяву в паперовiй формi),
додатки до мотйвацiйного листа приймаються на визначенiй Приймальною
комiсiсю закладу освiти електроннiй поштовiй скриньцi.
Вимоги оо мотивацiйних листiв затверджуються головою приймальноТ
koMici1 та оприлюднюються на вебсайтi (вебсторiнцi) Коледжу не пiзнiше 1
червня.

Дпеляцii на результати вступних випробуванъ, проведених Коледжем,
та порядок роботи якот
розглядае апеляцiйна комiсiя Коледжу, скJIад
затверджуються нак€Lзом по Коледжу.

Резулътати IyC фiксуються у вiдомостях (Щодаток1) та вносяться до
едЕБо. Рiшенням приймальноi KoMiciT результати IYC щодо вступу на певну
конкурсну пропозицiю можуть бути зарахованi за заявою вступника для участ1 в
конкурсному вiдборi на iншу конкурсну пропозицiю, дJIя якоТ передбачено
,rро*'од*.нrля iндивiдуальноi усноi спiвбесiди, в цьому закладi освiти.
Роботи вступникiв, (вiдповiдi на питання) якi не прийнятi на навчання,
зберiгаються не менше одного РокУ, потiм знищуються, IIро що скJIадаеться акт.
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IYC:
Кiлькiсть вступникiв, якi проходили Члени KoMicii з проведення

Голова KoMicii з проведення IYC

-ТпБiиТ-

())

-G

рЕБi

ще

-та

й

цi ал

20_

и

)

рс,ку

