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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ
З АБІТУРІЄНТАМИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО
ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ В 2016 РОЦІ (зі змінами)

Черкаси – 2016

1. Загальні положення
Відповідно до пункту 1 розділуX «Зарахування за співбесідою» Умов прийому до
вищих навчальних закладів України у 2016 році (накази Міністерства освіти і науки
України від15 жовтня 2015 р. № 1085, 14 червня 2016 р. № 622), та пункту 9.1 розділу ІХ
«Зарахування за співбесідою» Правил прийому до Черкаського державного бізнес-коледжу
у 2016 р. за результатами співбесіди зараховуються особи:
- яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
- які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича
(Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013
року по 30 квітня 2014 року;
- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»..

2. Порядок проведення співбесіди
2.1. Співбесіда з указаними вище категоріями абітурієнтів проводиться в усній формі з
профілюючої дисципліни з математики комісією зі співбесіди, склад якої затверджується
наказом директора не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
2.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної
комісії.
2.3. Питання, що виносяться на співбесіду, не повинні виходити за межі базової середньої
освіти. Білети співбесіди затверджується директором не пізніше 1 місяця до початку
співбесіди і зберігаються як документи суворої звітності.
2.4. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше
трьох членів комісії для проведення співбесіди
2.5. На підготовку відповіді на запитання та завдання співбесіди відводиться не більше 30
хвилин, відповідь триває до 15 хвилин.
2.6. Абітурієнти на листку співбесіди, що видається екзаменатором і зберігається потім в
особовій справі, коротко записують відповідь (можливо, тези відповіді).
2.7. Під час проведення співбесіди забороняється користуватись електронними засобами,
підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. У разі використання
вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі
підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт.
2.8. Після закінчення співбесіди лист співбесіди підписується абітурієнтом і головою комісії зі
співбесіди та вкладається в особову справу абітурієнта.
2.9. Рішення приймальної комісії про результати співбесіди доводяться до відома абітурієнтів
у день її проведення.
2.10. За результатами співбесіди комісія робить висновок про відповідність (невідповідність)
рівня знань абітурієнтів необхідному для навчання в коледжі і дає відповідну рекомендацію

приймальній комісії про можливість (неможливість) зарахування абітурієнта. Рішення комісії
зі співбесіди відбивається у протоколах засідань.
2.11. На засіданні приймальної комісії голова комісії зі співбесіди доповідає про результати
співбесіди, після закінчення роботи комісії зі співбесіди надає звіт про її роботу.
2.12. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які
подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з
результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах.
Вступники, які подавали документи на основі базової загальної середньої освіти і
належать до категорій, зазначених у розділі 1, не рекомендовані до зарахування на навчання за
результатами співбесіди, мають право брати участь у вступних випробуваннях та конкурсі на
загальних засадах відповідно до конкурсного бала..
2.13. Абітурієнти, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно із затвердженим
розкладом, позбавляються можливості вступу до навчального закладу за цією формою.
Рішенням Приймальної комісії дані абітурієнти можуть брати участь у складанні іспитів на
загальних підставах.
2.14. Коледж оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не
пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати
вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до цих Правил до 18.00
години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним
замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.
Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним
замовленням.
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