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І. Загальні положення
Це положення регламентує порядок проведення індивідуальної усної
співбесіди та зарахування вступників за її результатами до Відокремленого
структурного підрозділу «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж
Державного вищого навчального закладу «Національний
лісотехнічний
університет України».
Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди з вступниками
Відокремленого структурного підрозділу «Закарпатський лісотехнічний фаховий
коледж Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний
університет України» (далі - Коледж) розроблено Приймальною комісією
Закарпатського лісотехнічного фахового коледжу відповідно до наказу МОН
України від 20 квітня 2022 року № 364 «Про затвердження Порядку прийому на
навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році» (зі змінами,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022
року № 400) та затверджено педагогічною радою Коледжу.
Згідно Порядку та Правил прийому конкурсний відбір на навчання для
здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету
здійснюється за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної
співбесіди та розгляду мотиваційних листів.
Індивідуальна усна співбесіда (далі - ІУС) - форма вступного випробування,
яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання
підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох
предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою
100-200 балів або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника
(«незадовільно»).
Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної
(профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього
незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти. Індивідуальні
усні співбесіди для вступників на основі базової середньої освіти розроблені із
врахуванням вимог чинної програми з української мови і математики та
Державного освітнього стандарту. Програма індивідуальної усної співбесіди для
вступників на ОПС "фаховий молодший бакалавр" на основі ОКР
«Кваліфікований робітник» має на меті визначити рівень професійної підготовки
абітурієнтів. Тому завдання, винесені на співбесіду, охоплюють матеріал фахової
підготовки і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики.

Програми індивідуальних усних співбесід затверджуються Г оловою
приймальної комісії закладів освіти не пізніше, ніж 31 травня Вступної кампанії
2022 року та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці)
Коледжу. У них
розміщені критерії оцінювання підготовленості вступників. Форму проведення
індивідуальних усних співбесід (очно чи дистанційно) заклад обирає самостійно з
урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та
дотриманням медико-санітарних вимог.
Склад комісії з проведення ІУС затверджується головою Приймальної комісії
Коледжу до початку прийому заяв та документів на навчання. До складу такої
комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до Закарпатського
лісотехнічного фахового коледжу у поточному році. Допускається включати до
складу цих комісій за згодою працівників інших навчальних закладів, науководослідних установ.
Розклад індивідуальних усних співбесід, що проводяться Коледжем,
затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом
розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії
не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на
навчання.

Порядок проведення співбесіди
Відповідно до Правил прийому вступники, які проходять індивідуальні усні
співбесіди (очно) допускаються до участі в них 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.
Співбесіда проводиться в усній формі у вигляді індивідуальної бесіди з
кожним вступником. Під час проведення індивідуальної усної співбесіди повинна
бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана
можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.
Під час проведення ІУС вступникам забороняється використовувати
підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з
розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, не передбачені
рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час співбесіди
сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він
відсторонюється від участі у ній. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної
комісії до приміщень, в яких проводиться співбесіда, не допускаються.

Затверджені матеріали для проведення ІУС тиражуються в необхідній
кількості і зберігаються як документи суворої звітності. Бланки аркушів та
протоколи співбесіди із штампом Приймальної комісії зберігаються у
відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії по
Співбесіді у необхідній кількості безпосередньо перед її початком. Аркуші
співбесід для осіб, що зараховані до Коледжу, надалі знаходяться у їх особових
справах протягом усього строку навчання. Форми відомостей та/або інших
документів, які використовуються для оформлення результатів індивідуальної
усної співбесіди, встановлюються закладом освіти.
У день проведення ІУС голова ПК призначає склад комісії з проведення
співбесіди у кількості не менше трьох чоловік. Співбесіду з кожним абітурієнтом
проводять не менше двох членів комісії, що у ході неї відмічають правильність
відповідей в аркуші співбесіди, який по її закінченню підписується ними та
вступником.
Для абітурієнтів, що вступають до Коледжу на основі базової середньої освіти
та повної загальної (профільної) середньої освіти в аркуші співбесіди абітурієнта
члени комісії з проведення ІУС виставляють бали за виконання завдань з
математики та української мови і визначають її підсумковий середній бал за
шкалою 100-200 балів.
Абітурієнти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований
робітник» отримують бал за співбесіду фахового спрямування за шкалою 100-200
балів.
Інформація про результати індивідуальної усної співбесіди оголошується
вступникові в день її проведення. Абітурієнти, які не з ’явились на ІУС без
поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі не
допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально,
вступники можуть допускатися до складання співбесіди з дозволу Приймальної
комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення ІУС. Перескладання
даного вступного випробування не дозволяється.
Згідно Правил прийому рішенням Приймальної комісії результати
індивідуальної усної співбесіди щодо вступу на певну конкурсну пропозицію
можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на
іншу конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження індивідуальної
усної співбесіди, в цьому закладі освіти.
Враховуючи територіальне розміщення Закарпатського лісотехнічного
фахового коледжу у зоні, де не ведуться активні бойові дії, заклад надає перевагу
очній формі проведення ІУС. Але Коледжем також передбачено можливість

складання індивідуальної усної співбесіди і у дистанційній формі для вступників
незалежно від місця їх перебування (з врахуванням перебування на тимчасово
окупованій території чи в зоні активних бойових дій, а також за кордоном).
Для проведення ІУС у формі он-лайн необхідно насамперед ідентифікувати
особу вступника, що підключилась до індивідуальної усної співбесіди дистанційно.
Це можна зробити за допомогою технічних засобів зв’язку, зокрема, використання
відео з пред’явленням абітурієнтом на камеру документів, що посвідчують його
особу. У разі неможливості ідентифікації вступника вступне випробування
проводитись не може.
У випадку проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно заклад
може проводити її відеозапис, що сприятиме забезпеченню прозорості Вступної
кампанії. Його можна використати при розгляді апеляційних заяв вступників. Про
здійснення відеозапису вступники повинні бути попереджені.
Під час повітряної тривоги всі учасники, що беруть участь у проведенні ІУС,
а також працівники Тимчасового екзаменаційного центру (далі - ТЕЦ) Коледжу
перейдуть в укриття, а після завершення повітряної тривоги повернуться до
аудиторії ТЕЦ, де зможуть продовжити проходження співбесіди з тієї хвилини, на
якій завершили.
Апеляції на результати співбесіди, проведеної закладом освіти, розглядає
апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом
ректора ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». Апеляція
вступника щодо кількості балів, отриманої за ІУС у Коледжі повинна подаватись
ним особисто, як правило, в день оголошення результатів, але не пізніше
наступного дня після їх оголошення.
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у
присутності абітурієнта. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не
допускається.

