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Положення про предметні комісії для проведення  

індивідуальної усної співбесіди 

Кам’янського державного енергетичного технікуму 

 

І. Загальна частина 

1.1. Предметні комісії для проведення індивідуальної усної співбесіди 

Кам’янського державного енергетичного технікуму (далі Предметні комісії для 

проведення ІУС) – підрозділ приймальної комісії Кам’янського державного 

енергетичного технікуму (далі – Приймальної комісії), що утворюється  

у випадках, передбачених Порядком прийому, Правилами прийому для 

проведення ІУС при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти та на основі повної загальної середньої освіти. 

1.2. Положення про предметні комісії для проведення індивідуальної усної 

співбесіди затверджуються директором технікуму. 

1.3. Склад предметних комісій для проведення індивідуальної усної 

співбесіди затверджується наказом директора технікуму. Наказ про затвердження 



складу комісій видається директором технікуму не пізніше 

27 травня. 

1.4. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення 

діяльності предметних комісій для проведення ІУС, затверджується наказом 

директора технікуму з числа педагогічних працівників Технікуму.  Допускається 

включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших закладів освіти. 

1.5. Термін повноважень предметних комісій для проведення ІУС триває до 

видання наказу про створення нових комісій, але становить не більше ніж один 

рік. 

1.6. Предметні  комісії для проведення ІУС працюють під керівництвом 

Приймальної комісії відповідно до Порядку прийому, Правил прийому до 

Кам’янського державного енергетичного технікуму, Статуту Кам’янського 

державного енергетичного технікуму, Положення про приймальну комісію та 

Положення про предметні комісії для проведення ІУС.  

1.7.  До складу предметних комісій для проведення ІУС входять : 

- голови предметних комісій для проведення ІУС; 

- члени предметних комісій для проведення ІУС. 

1.8. До складу предметних комісій для проведення ІУС не дозволяється 

вводити осіб, діти яких вступають до Кам'янського державного енергетичного 

технікуму у поточному році. 

1.9. Склад предметних комісій для проведення ІУС  щороку поновлюється 

не менш як на третину.  

 

II. Основні завдання та обов'язки предметних комісій   для проведення 

індивідуальної усної співбесіди 

2.1. Відповідно до Порядку прийому, Правил прийому до Кам’янського 

державного енергетичного технікуму Приймальна комісія здійснює керівництво 

предметними комісіями для проведення ІУС.  

2.2. Під час вступної кампанії голова предметної комісії для проведення 

ІУС:  



– підтримує зв’язок з Приймальної комісією, отримує необхідну поточну 

інформацію через відповідального секретаря Приймальної комісії;  

– проводить консультації зі співбесіди;  

– здійснює керівництво та контроль за роботою членів комісії. 

2.3. Голова предметної комісії для проведення ІУС несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею 

своїх функцій. 

 

III. Організація роботи предметних комісій для проведення 

індивідуальної усної співбесіди  

3.1. Голови предметних  комісій для проведення ІУС підпорядковуються 

голові Приймальної комісії, який здійснює керівництво їх роботою через 

відповідального секретаря Приймальної комісії. 

3.2.Члени предметних комісій для проведення ІУС безпосередньо 

підпорядковуються голові відповідної комісії. 

3.3. Голови предметних комісій для проведення ІУС, які відповідають за 

проведення ІУС, щороку складають необхідні матеріали: програми проведення 

ІУС, що проводяться Технікумом, екзаменаційні білети, критерії оцінювання 

відповіді вступника, матеріали для проведення ІУС та подають їх на затвердження 

голові приймальної комісії не пізніше, ніж за місяць до початку прийому 

документів.  

Матеріали для проведення ІУС оформлюються згідно зі встановленими 

вимогами і подаються на затвердження голові Приймальної комісії. Затверджені 

матеріали ІУС  тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи 

суворої звітності у голови Приймальної комісії. 

 

IV. Організація та проведення індивідуальної усної співбесіди 

4.1. Організацію проведення ІУС покладено на Приймальну комісію. 

Проведення ІУС покладено на відповідні комісії.  

4.2. ІУС проводяться за розкладом. Розклад складається відповідальним 



секретарем, затверджується головою Приймальної комісії та оприлюднюється 

шляхом розміщення на вебсайті та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на 

навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та формою навчання. 

Перед ІУС за розкладом проводиться консультація.  

4.3. На проходження ІУС вступники направляються групами; групи 

формуються Приймальною комісією.  

4.4. Форма вступних випробувань у Технікумі і порядок їх проведення 

затверджуються кожного року у Правилах прийому.  

На навчання за освітньо-професійними програмами фахового молодшого 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій 

абітурієнтів ІУС проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання відповідного року.  

4.5 Індивідуальна усна співбесіда проводиться очно або дистанційно з 

урахуванням умов воєнного стану на час проведення співбесіди на території 

регіону. У разі перебування вступника за кордоном (або у інших областях 

України) ІУС проводиться дистанційно з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

4.6. На ІУС повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а 

вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх 

знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в 

яких проводяться ІУС, не допускаються. 

4.7. ІУС проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним 

вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день 

ІУС. 

Співбесіда має характер індивідуальної бесіди з кожним вступником. 

Вступник відповідає на питання співбесіди без попередньої підготовки. 

Вступникам з вадами здоров’я (порушення слуху) дозволяється проходити ІУС у 

вигляді тестування.  



На бесіду з абітурієнтом відводиться до 15 хвилин. 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день їх 

проведення. 

Основним документом, який використовується приймальною комісією для 

проведення ІУС є протокол індивідуальної усної співбесіди. 

У протоколі індивідуальної усної співбесіди записується рішення 

предметної комісії для проведення ІУС щодо рекомендації до зарахування 

вступника студентом відповідного освітнього - кваліфікаційного рівня та 

спеціальності. Подається мотивований висновок за результатами ІУС.  Протокол 

заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії. 

4.8. Під час проведення ІУС забороняється користуватись електронними 

приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

У разі використання вступником під час ІУС сторонніх джерел інформації 

(у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у ІУС, про що складається 

акт.  

4.9 Під час проведення індивідуальної усної співбесіди усім учасникам 

освітнього процесу дотримуватись безпекових вимог, зокрема, переривати 

співбесіду за сигналом «Повітряна тривога» і перебувати в укритті до її 

завершення. 

4.10. Вступники, 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 пропущеної ІУС з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених 

строків і розкладу проведення ІУС.  

4.11. Перескладання ІУС не дозволяється. Вступники, знання яких було 

оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами 

прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або 

зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшої участі в конкурсі не 

допускаються. 

4.11. Апеляція вступника щодо кількості балів отриманої на ІУС у 



Технікумі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення кількості балів.  

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників до початку вступних випробувань. 

 

V. Зарахування вступників 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється 

Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним 

вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються 

підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування 

навчання.  

Особи, які в установлений Порядком прийому та Правилами прийому 

термін не подали до Приймальної комісії оригінали сертифіката Українського 

центру оцінювання якості освіти, документів про проходження національного 

мультипредметного тесту, оригіналів документів про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, втрачають право на 

зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.  

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, національного 

мультипредметного тесту та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що 

проходили ІУС) з результатами ІУС, аркуші співбесід вступників, зарахованих до 

Технікуму, зберігаються в їх особових справах протягом  усього терміну 

навчання.  

5.2. Після видання директором Технікуму наказу про зарахування 

вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в 

Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та 

подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.  

5.3. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, 



довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в 

конкурсі щодо вступу до іншого закладу освіти. 

 5.4. Втручання в діяльність Приймальної комісії, екзаменаційних комісій та 

комісій для проведення співбесід з боку громадських, політичних та інших 

організацій, партій та рухів не дозволяється. 

5.5 Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції (далі – 

уповноважений), бере участь у проведенні вступних випробувань (у формі 

індивідуальної усної співбесіди), способу та місці оприлюднення їх результатів; 
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