Положення про проведення співбесіди у ВП «Костопільський фаховий
медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2022 році
регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань до
коледжу (далі Коледжу) відповідно до Порядку прийому на навчання до
закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (далі - Порядок прийому)
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року
№ 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
03 травня 2022 р. за N 486/37822, Правил прийому на навчання до коледжу (далі
- Правила прийому), інших нормативних документів в галузі освіти.
У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться
у формі індивідуальної усної співбесіди;
індивідуальна усна співбесіда (далі - ІУС) – форма вступного випробування,
яка передбачає очне або дистанційне (за потреби) оцінювання підготовленості
(оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного предмету, за
результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з
кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника
(«незадовільно»);
Це Положення затверджується директором Коледжу. Термін дії даного
Положення становить один рік. Комісії для проведення вступних випробувань
утворюються відповідно до Порядку прийому та Правил прийому. Допускається
включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів,
вчителів шкіл міста та району. Термін повноважень комісій для проведення
співбесід становить один рік.
Персональний склад комісії встановлюється головою приймальної комісії
(директором Коледжу). Керівництво та координація роботою комісій
покладається на відповідального секретаря приймальної комісії. Перелік
предметів, які виносяться на вступне випробування у формі ІУС, визначається
Правилами прийому. Програми ІУС затверджує голова приймальної комісії
Коледжу не пізніше ніж 31 травня 2022 року. ІУС для вступників на основі
повної загальної (профільної) середньої освіти проводяться за програмами
зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої
освіти. Програми ІУС оприлюднюються на вебсайті Коледжу. У програмах
мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників. Форма
проведення ІУС – очна , з урахуванням необхідності створення безпечних і
нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

ІУС з кожного предмета проводяться не менше ніж двома членами комісії
з кожним вступником. Кожне питання оцінюється у 20 балів. Норма часу (у
астрономічних годинах) - 0,25 години на одного вступника.
ІУС має характер індивідуальної бесіди з кожним вступником, який
відповідає на 5 питання без попередньої підготовки. Кожне питання оцінюється
у 20 балів. Поставлені на співбесіді питання записуються вступником в аркуші
співбесіди. Після закінчення співбесіди у ньому проставляється екзаменаторами
кількість набраних балів. Аркуш співбесіди підписується вступником та
членами відповідної комісії.
Аркуші співбесід зберігаються у відповідального секретаря приймальної
комісії, який видає їх голові комісії по співбесіді безпосередньо перед початком
співбесіди у необхідній кількості. Аркуші співбесід зарахованих осіб,
зберігаються у їх особових справах, а аркуші не зарахованих осіб - знищуються
за актом через 1 рік після закінчення вступних випробувань
Під час проведення ІУС забороняється використання електронних засобів
інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо вони
не передбачені рішенням приймальної комісії. Особи, які без поважних причин
(визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів,
до участі в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних
випробувань не допускається.
Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Коледжем,
розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом по Коледжу. Результати ІУС фіксуються у відомостях
та вносяться до ЄДЕБО.

