ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Приймальної комісії

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПІВБЕСІДУ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ
(Вступ 2016 року)

1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1085 від
15.10.2015 р. «Про затвердження Примірного положення про приймальну
комісію вищого навчального закладу України», Положення про приймальну
комісію Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну (БКСД) та Правил прийому
до БКСД для забезпечення діяльності приймальної комісії створюється комісія
для проведення співбесід із вступниками, яким за Умовами прийому та
Правилами прийому БКСД надане таке право.
2. За результатами співбесіди зараховуються до Білоцерківського коледжу
сервісу та дизайну:
- особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке
право.
- особи, 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;
- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятогочотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».
3. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова
приймальної комісії Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.
4. 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 до БКСД, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
5. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту
населення приймальна комісія БКСД приймає рішення про можливість
зарахування до коледжу понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету
за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які
неспроможні відвідувати навчальний заклад.
6. Співбесіда проводиться за програмою, розробленою в коледжі на основі
питань із загальноосвітніх предметів, які відповідають програмам
загальноосвітніх навчальних закладів для абітурієнтів, які вступають на основі
повної та базової загальної середньої освіти. Програму співбесіди із зазначеними
категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
7. Програму співбесіди для абітурієнтів, які вступають на навчання на
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за
умови вступу за напрямом підготовки, що відповідає здобутому освітньокваліфікаційному рівню, складається за програмами професійно-технічної освіти
відповідного спрямування.
8. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом
проводять не менше двох членів комісії по проведенню співбесід.
9. Під час співбесіди екзаменатор записує питання і відмічає правильність
відповідей у листку співбесіди. Листок по закінченню співбесіди підписується
вступником та екзаменаторами.
10. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в дань її
проведення.
11. Особи, не рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди,
мають браво на складання вступних випробувань на загальних засадах.
12. Заяву на апеляцію абітурієнти можуть подати на наступний день після
оголошення результатів співбесіди. Подається і розглядається заява відповідно до
положення про апеляційну комісію.
13. Після зарахування (не зарахування) абітурієнта лист результатів вступних
випробувань (листок співбесіди) зберігається в особовій справі абітурієнта, а осіб,
не зарахованих до коледжу, знищується через рік після закінчення вступних
випробувань. Відомість співбесіди передається до архіву.

